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1. Všeobecná charakteristika organizácie  
 

V súčasnosti má Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach viac ako 220 000 dokumentov – 
kníh, novín, časopisov, hudobnín a CD nosičov. Má 10 pracovísk – centrálnu požičovňu, 
pobočky v najväčších mestských častiach Košíc (Barca, Šaca, Nad jazerom, Furča, KVP, Terasa) 
a špecializované  pracoviská (regionálne a hudobné oddelenie, Prezidentská knižnica). Popri 
knižnično-informačných službách pripravuje početné vzdelávacie a kultúrne cykly a podujatia. 
Zameriava sa na neformálne vzdelávanie  dospelých, úspešne realizuje projekty 
s cezhraničným presahom financované z EÚ z programov Erasmus+ a Interreg. Za projekt 
Knižnice pre vzdelávanie 50plus získala ako jediná knižnica v SR Cenu Asociácie inštitúcií 
vzdelávania dospelých (AIVD). 

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach patrí medzi najväčšie a najstaršie knižnice na 
Slovensku. Meno nesie po významnom humanistickom básnikovi, diplomatovi, pedagógovi, 
richtárovi Košíc a knihovníkovi z prelomu 16. a 17. storočia. Jej počiatky siahajú do 17. storočia, 
do obdobia vzniku Košickej univerzity. Po zrušení Právnickej akadémie v Košiciach v roku 1923 
sa jej knižnica pretransformovala na Štátnu verejnú knižnicu mesta Košice, ktorá sa 
presťahovala do budovy starej historickej radnice na Hlavnej ulici. Neskôr sa z tejto organizácie 
stala Verejná knižnica Jána Bocatia. Knižnica začala cielene spracúvať regionálnu literatúru 
a vydávať bibliografické ročenky okresov i kraja.  

V roku 1996, po 70 ročnom pôsobení v budove historickej radnice, sa knižnica presťahovala 
do objektu patriacemu Mestu Košice, bývalej školy na Hviezdoslavovej 5 a do Barkóczyho 
paláca na Hlavnej 48. Knižnica patrila do zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského úradu 
v Košiciach, od roku 2002, po reforme verejnej správy, je jej zriaďovateľom Košický 
samosprávny kraj. VKJB má vlastnú právnu subjektivitu.  
 

2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka  
 
2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti 
 

Uplynulý rok 2020, napriek vynútenému obmedzeniu činnosti pre pandemickú 
situáciu, priniesol pre knižnicu nové výzvy, ktoré úspešne zvládla. Veľká časť aktivít sa počas 
celého roka odohrávala v online priestore. Knižnici sa podarilo aj v čase zatvorenia udržiavať 
kontakt s čitateľmi, prinášať im zábavu i poučenie. Pripravovali sme aktivity ponúkané cez 
sociálne siete (Fb, Instagram, Youtube), spustili sme samostatný projekt Virtuálna knižnica, 
prevádzkovali sme literárny elektronický magazín Knihy na dosah, ktorý zaznamenal 
rekordnú návštevnosť takmer 41 tisíc, rok predtým to bolo 33 tisíc. Portál zdieľajú viaceré 
knižnice na Slovensku a patrí medzi najčítanejšie magazíny o literatúre na Slovensku. Online 
návštevnosť edukačných a zábavných aktivít VKJB dosiahla spolu viac ako 106 tisíc 
návštevníkov, z toho viac ako 62 tisícová návštevnosť bola cez sociálne siete (Fb, Instagram, 
Youtube). Fyzická návštevnosť vrátane podujatí, ktoré sme mohli realizovať iba časť roka, 
bola takmer 128 tisíc, z toho 103 tisíc v službách a 25 tisíc na podujatiach. Ide o medziročný 
pokles, ktorý sa však týka všetkých knižníc na Slovensku.  Úspešne sme uzavreli cezhraničný 
projekt financovaný cez program Interreg SK-HU Pamätné tabule v Košiciach a zabezpečili jeho 
popularizáciu aj v celoslovenskom mediálnom priestore. Knižnica pripravovala spustenie 
nového projektu Hudobná mapa východného Slovenska, ktorý úspešne odštartovala 
začiatkom tohto roka. 
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Podarilo sa nám zrealizovať zateplenie a izoláciu podkrovia v Barkóczyho paláca na 
Hlavnej 48, zabezpečili sme výmenu časti okien v historickej budove orientovaných na Hlavnú  
ulicu. Knižnica vo vlastnej réžii realizovala komunikáciu a súhlas s Pamiatkovým úradom Košice 
a výber dodávateľa so skúsenosťami s prácami na historicky chránených budovách. 
Reštaurovali sme vyrezávanú bránu na historickej budove centrálnej požičovne na 
Hviezdoslavovej 5.  

Pre obmedzené finančné zdroje sa nám nepodarilo v potrebnom rozsahu vymeniť 
poruchové zastarané počítače, pre ktoré sme počas celého roka museli riešiť ich neustále 
opravy. Mali sme neočakávané investície do nákupu ochranných a dezinfekčných 
prostriedkov, ktoré sme nemohli použiť na rozvojové aktivity. 
 
2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia 
 

Kvalita verejných služieb, orientácia na 
návštevníka  2019 2020  Zdroj, vysvetlivka 

cieľ:  zvyšovať kvalitu služieb 

Základné knižničné ukazovatele 

počet aktívnych používateľov knižnice spolu  11 663 8 911 KULT – 4.Modul, r.1 

počet výpožičiek spolu  447 268 281 224 KULT – 3.Modul r.1 
z toho absenčných  377 306 247 752  
z toho prezenčných  69 962 33 472 KULT – 3.Modul r.13 

knižničný fond  - stav/počet  219 186 212 580 KULT – 2.Modul, r.1 

Počet návštevníkov knižnice spolu  210 437 127 729 KULT – Modul , r. 19  

platená návštevnosť 11 663 8 911 
vypĺňať ako 
v predchádzajúcich rokoch 

neplatená návštevnosť  210 437 127 729 
 vypĺňať ako 
v predchádzajúcich rokoch 

Počet podujatí organizovaných knižnicou spolu 
(celkový počet aktivít)  837 239  KULT – 4.Modul r.3 

Finančná oblasť 2019 2020  

cieľ:  znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania 

Náklady spolu       

náklady na činnosť knižnice spolu  990 219  940 941 KULT – 5. Modul, r. 19 

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)  631 638 614 354 
KULT – 5. Modul, r. 
22+r.26+r.27 

Prevádzkové náklady 182 597 178 871 KULT -  5. Modul, r. 29 
Kapitálové výdavky  2 600 0 KULT -  5. Modul, r. 34 

Bežné výdavky   

výdavky na prevádzku  914 277,55  857 110 k 31.12. , účtovné výkazy 

výdavky na činnosť  44 603  31 706   31.12., účtovné výkazy 

    

 Príjmy spolu 1 012 184   955 135 KULT – 5. Modul, r.1,  

Transfer od zriaďovateľa    

na bežné výdavky  768 108,50  843 871  k 31.12., účtovné výkazy 

na kapitálové výdavky  2 600  0  k 31.12. , účtovné výkazy 

spolu  847 702  847 871  KULT – 5.Modul, r. 4 

Ďalšie príjmy    
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z prenájmu  11 763 8 006  KULT – 5.Modul, r. 18 

z vlastnej  činnosti  40 773 23 998  
KULT – 5.Modul, r. 16+17 -
vstupné, vložné, poplatky,  

dary a sponzorské  250  0  KULT – 5.Modul, r. 13 

spolu  52 786  32 004   

Externé grantové a projektové zdroje   

kultúrne poukazy  269  437  získaná suma 

transfery z rozpočtu obcí, miest 0 0 KULT – 5.Modul, r. 5 

domáce projekty: tuzemské granty spolu 34 429  29 387 KULT – 5.Modul, r. 8 

zahraničné projekty: zahraničné granty spolu 7 040 0   KULT – 5.Modul, r. 11 

počet podaných projektov  14  15 projekt: tuzemský aj 
zahraničný, FPU, MK SR, 
ÚV SR, zahraničné granty, 
granty zo súkromných 
nadácií,  projekty 
(transfery) z obcí- mimo 
kultúrnych poukazov 

počet schválených projektov  12  12 

výška získaných financií z externých grantov a 
projektov spolu  58 631 37 691  

 Vnútorné procesy, inovácie,  marketing 2019 2020   

cieľ:   cielená propagácia, zavádzanie inovácií 

počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v 
KSK 2  2 

 VSG – doplnenie, fondu, 
Hudobná mapa – 
doplnenie databázy 
(knižnice) 

počet nových partnerstiev  4  3 

 Toastmasters Košice, 
Creative Industry, 
Provozně ekonomickej 
fakulty ČZU 

počet nových kľúčových aktivít  5  4 

Virtuálna knižnica, 
Virtuálna univerzita 3. 
veku, Výstava Druhý život 
Vendulky V., Výstava 
Ornamenty majstra 
Kostelníčka 

počet kľúčových mediálnych výstupov  136 70  

články v tlači, TV, rozhlase, 
sociálne médiá (odhad 
počtu kľúčových výstupov) 

Strategický rozvoj 2019 2020   

cieľ:  systematický a dynamickejší vlastný rozvoj 

vypracovaná profilová karta rozvoja     áno, nie 

vlastný ukazovateľ rozvoja     

definovať, iba ak bol 
nejaký špecificky 
stanovený 

plnenie prioritných cieľov v roku 2020   popis 

 
 

 
 



 

7 
 

2.3. Plnenie Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020-2025 
(2030) 

 
 
 

1. Program: Regionálna kultúrna identita     
Zámer: posilnenie pozitívneho vzťahu obyvateľa k regiónu prostredníctvom kvalitnej ponuky 
kultúrnych služieb založených na regionálnych špecifikách 
 
Aktivity VKJB v roku 2020 
Indikátory: 1. nové kultúrne produkty a služby založené na regionálnych špecifikách, 2. 
popularizačné aktivity vedy a výskumu. 

- Pravidelné periodické publikovanie (týždenne) tematických článkov z historickej tlače 
z fondu regionálneho oddelenia knižnice o udalostiach v regióne v Košickom Večeri. 

- Vytvorenie a pravidelné dopĺňanie rubriky „Z historickej tlače“ vo Virtuálnej knižnici  
- Výstava Ornamenty majstra Kostelníčka v centrálnej požičovni. 
- Workshop o ornamentálnej tvorbe v tradičnej ľudovej regionálnej kultúre. 
- Video a audio čítania z tvorby P. Dobšinského, publikované na web stránke 

a sociálnych sieťach. 
- Autorské výstavy Fotoklubu NOVA v centrálnej požičovni, zaradenie aj tematických 

cyklov z regiónov Košického kraja. 
- Edukačné kvízy o reáliách a osobnostiach Košického kraja publikované vo Virtuálnej 

knižnici VKJB. 
- Výstavy remeselných výrobkov tvorcov z Košického kraja v centrálnej požičovni 

a pobočkách (tkáči, kníhviazač, šperkárka a pod.). 
 

2. Program Kultúrny cestovný ruch     
Zámer: zviditeľniť Košický kraj prostredníctvom kultúrneho cestovného ruchu 
 
Aktivity VKJB v roku 2020 
Indikátor: 1. nové propagačné nástroje, vrátane využívania v sociálnych médiách 

- Realizácia projektu Pamätné tabule v Košiciach, výstupom je aj trvalo dostupná 
viacjazyčná aplikácia (slovenčina, angličtina, maďarčina) s textovým a audio 
sprievodcom a 3D prehliadkou historického centra mesta. Projekt je zameraný na 
domácich i zahraničných návštevníkov krajskej metropoly. 

- Výstava autorských umeleckých fotografií pamätných tabúľ o udalostiach 
a osobnostiach Košíc ako aj Košického kraja v centrálnej požičovni VKJB a v Maďarsku 
v Miskolci, Mestskej a krajskej knižnici F. II. Rákocziho. 

- Vydanie a distribúcia tematického nástenného kalendára Pamätníky, osobnosti, 
udalosti Košíc plus tematických brožúr o pamätných tabuliach. 

- Masívna medializácia výstupov projektu Pamätné tabule Košíc v mestských, krajských 
a celoslovenských médiách (tlačené periodiká, rozhlasové a televízne vysielanie, 
tlačové agentúry). 
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3. Program: Kreatívny priemysel          
Zámer: generovať ekonomické benefity z kultúry 
 
VKJB v tejto oblasti s ohľadom na svoje hlavné poslanie nevyvíja aktivity.  
 

4. Proces optimalizácie správy a prevádzky kultúrnych zariadení      
Aktivity VKJB v roku 2020 

- Aktívne získavanie mimorozpočtových zdrojov aj od miestnej samosprávy na nákup 
kníh (granty, mestské časti, kultúrne poukazy), v roku 2020 spolu 7 040 €. 

- Externé zdroje získané vďaka úspešným projektom na realizáciu podujatí a nákup kníh, 
tuzemské granty spolu takmer 29 400 €. 

- Realizácia programu celoživotného vzdelávania – e-learning Univerzita 3. veku, 
angličtina pre dospelých v knižnici (kurz s lektorkou). 

- Realizácia aktivít komunitného charakteru formou tematických workshopov 
a klubovej činnosti (literárny klub KOLIK, fotoklub, klub Nádej v umení, čitateľský klub). 

- Rozvoj čitateľskej gramotnosti – prostredníctvom literárneho portálu Knihy na dosah, 
nahrávanie audio a video čítaní pre deti a dospelých do Virtuálnej knižnice, prevádzka 
rubriky s recenziami na web stránke VKJB Knihovníci odporúčajú. 

- Aktívna práca a propagácia „regionálneho bohatstva v knižnici“ – fondu regionálneho 
a hudobného oddelenia. Príprava týždenných tematických článkov publikovaných 
v Korzári/Košickom večerníku a vo Virtuálnej knižnici VKJB, príprava Hudobnej mapy 
východného Slovenska. 

- Pokračujúci proces aktívneho dopĺňania fondu a digitalizácie, najmä záznamov 
v hudobnom oddelení knižnice s ohľadom na potreby a potenciál Hudobnej mapy. 
 
 

3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti 
 
Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2020 

 Aktivita Popis 

Knihy na dosah 

Literárny portál Knihy na dosah, ktorý je zameraný na 
podporu a prezentáciu autorov, vzdelávanie v oblasti 
literatúry a podporu čítania. Prináša rubriky, v ktorých dáva 
priestor renomovaným i začínajúcim autorom, ponúka 
súčasnú prózu, poéziu, komiks, recenzie, eseje, knižné tipy, 
rozhovory s inšpirujúcimi osobnosťami. 

1+1 

Literárno-hudobné večery za účasti súčasných slovenských 
spisovateľov a ich hostí. Výber pozvaných osobností 
kultúrneho a umeleckého života sa uskutočňuje na základe 
osobnej a tvorivej spriaznenosti zúčastnených. Podujatia sú 
obohatené aj o hudobnú produkciu. 

Virtuálna knižnica 

Online aktivity knižnice realizované v rámci novovytvorenej 
sekcie na stránke www.vkjb.sk. Obsah Virtuálnej knižnice 
tvoria audio rozprávky, video čítania, kvízy, výber z článkov 
z dobovej tlače, zaujímavé informácie z oblasti knihovníctva, 
literatúry a umenia a mnoho ďalšieho.  
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Virtuálna univerzita 3.veku 
VKJB ako prvá knižnica na Slovensku zriadila konzultačné 
stredisko pre virtuálnu univerzitu 3. veku. Ako prvý bol 
realizovaný kurz Cestovanie – čo ste možno nevedeli. 

 
 
 
3.1 Plnenie štandardov 
 

Názov štandardu  Počet / Rok  Poznámka  Plnenie za rok 2020 
Počet knižných jednotiek 
získaných kúpou 

2% z knižného 
fondu 

Oproti roku 2019 (3,70%) došlo k poklesu 
o 0,87% 2,83% 

Suma finančných  
prostriedkov na nákup 
knižničných fondov 

10 eur  
na knihu 

 
9,32 

Počet titulov periodík 
 

35 – 50 
50 – 80 
100 – 150 

Podľa počtu obyvateľstva v danom meste 
5 000 – 20 000 obyvateľov 
20 000 – 40 000 obyvateľov 
nad 100 000 obyvateľov 

109 

Počet 
prevádzkových hodín 

min. 50 hodín / 
týždeň  

 
52 

Počet výpožičiek na 1 zamestnanca 
vykonávajúceho knihovnícke 
činnosti 
 

60 – 80% zo 
slovenského 
štandardu  
9 000 – 12 000 
výpožičiek  

Výpožičky na 1 zamestnanca (pracovníka 
služieb) vykonávajúceho knihovnícke 
činnosti, v prípade kumulácie pracovných 
činností vykazovať prepočítaný stav. 

7 855,41 

Počet výpožičiek na 1 čitateľa 
 

min. 20 / rok Sledovať zo štatistického výkazu – 
výpožičky celkom 27,8 

Počet platených akcií, 
služieb a podujatí 
organizovaných knižnicou 

4 ročne - kopírovanie 
- rešerš 
- MVS 
- burza kníh 
- rezervácia 
- účastnícky poplatok 

6 

Počet marketingových aktivít so 
zameraním na propagáciu knižnice 

4 Články z archívu VKJB – Košický 
večer, vydanie kalendára 
2010, netradičná burza kníh – Vianoce 
v lete, letná čitáreň, promovanie aktivít 
v celoslovenských médiách 

75 

Počet odbornej činnosti, 
regionalistika a digitalizácia  

4 Digitalizácia archívu p. 
Varínskeho, dopĺňanie databázy 
k príprave Hudobnej mapy, vydanie 
kalendára o pamätných tabuliach, 
digitalizácia archívneho materiálu, 

5 

Počet podujatí  literárneho 
charakteru + výstavy 

8  117 

 
Počet podujatí zamerané na 
celoživotné vzdelávanie 

 
2 

 
 59 

 
3.2 Vyhodnotenie plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti 
 
I. Hlavná činnosť 
1. Knižničné fondy 

Činnosť útvaru doplňovania, spracovania, revízie a ochrany knižničného fondu bola 
zameraná na plnenie základných úloh vyplývajúcich z pracovných činností oddelenia. Objem 
prírastkov a úbytkov knižničného fondu (ďalej KF) v pláne stanovený nebol. 
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Stav k 31. 12. 2019 219 186 
Kvantitatívne ukazovatele Čerpanie k 31. 12. 2020 
Prírastky knižničného fondu 9 300 
Úbytky knižničného fondu  15 906 
Celkový stav 212 580 

 
Čerpanie finančného príspevku Úradu KSK na nákup neperiodického knižničného fondu 

k 31. 12. 2020 vrátane spoluúčastí grantov, projektov a dotácií bol 58 057 €. Z rozličných 
grantových systémov sme čerpali 4 202 €. V priebehu roka na nákup KF prispeli aj niektoré 
mestské časti i individuálni darcovia. Prehľad čerpania všetkých zdrojov na nákup KF k 31. 12. 
2020 uvádzame v tabuľke. 
 

Názov suma účel použitia 
MÚ MČ ŠACA 1 700,00  

nákup knižničného fondu zo 
sponzorských príspevkov 

MÚ MČ KE-Nad jazerom 200,00  
MÚ MČ KE-Barca 400,00  
Sponzor Ck 90,88  
Burza kníh 403,00  
Grant - MK SR 2.4 subsystém akvizícia 2019 1 885,61  

nákup knižničného fondu z 
grantov 

Fond na podporu kultúry národnostných 
menšín CZ 1 879,77  
Kultúrne poukazy  437,00  
KSK - knihy a špeciálne dokumenty 58 057,32  nákup knižničného fondu z 

príspevku zriaďovateľa KSK - periodiká 9 773,00  
SPOLU 74 826,58   

 

V priebehu roka 2020 oddelenie akvizície a katalogizácie spracovalo 8 187 knižničných 
jednotiek (ďalej kn. j.), pracovníci hudobného oddelenia 1 105 kn. j. (462 hudobnín a 643 AV 
médií) a 8 kn. j. (rukopisy) na regionálnom oddelení.  

Akvizičná činnosť bola zameraná v rámci možností na pravidelné sledovanie knižného 
trhu, edičných plánov a profiláciu fondu s prihliadnutím na možnosti a zameranie knižnice 
rešpektujúc potreby a požiadavky čitateľov. 

Do KF bolo 6 195 kn. j. zakúpených z príspevkov KSK vrátane spoluúčastí grantov, zo 
sponzorských príspevkov 486 kn. j., z grantových príspevkov 276 kn. j., z darov 1 581 kn. j. 
a 762 kn. j. nadobudnutých iným spôsobom (náhrady, preprírastkované kn. j, prílohy a LP 
platne presunuté z ručnej evidencie do KIS CLAVIUS). 
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Knižničný fond sme doplňovali predovšetkým u dodávateľov s najvyšším rabatom, 
priemerný rabat sme dosiahli 28,14 % a priemerná nadobúdacia cena za 1 kn. j. bola 9,32 €. 
V priebehu roka sme zrealizovali 190 objednávok u 15 dodávateľov, spracovali 228 faktúr z 9 
zdrojov financovania.  

Z prírastkov KF za rok 2020 tvorí fond beletrie 6 174 kn. j (z toho 2 082 kn. j. pre deti 
a mládež), 1 959 kn. j. fond náučnej literatúry ( z toho 403 kn. j. pre deti a mládež) a 1 167 kn.j. 
špeciálne dokumenty (hudobniny, AV médiá, a el. zdroje). Jazykovo najpočetnejšie boli 
zastúpené kn. j v slovenskom jazyku (71 %), českom jazyku (20 %), anglickom jazyku (1 %) 
a ostatné jazyky (8 %). 

 
 
 

 
 

Všetky jednotky boli v priebehu roka menne a vecne katalogizované, priebežne sa 
opravovali a doplňovali slovníky v KIS Clavius. Z celkového objemu 212 580 kn. j. je v KIS 
Clavius spracovaných  206 603 kn. j. 5 977 kn. j. je v ručnej evidencii (fond LP  a CD na 
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hudobnom oddelení, ktorý sa priebežne vkladá do KIS Clavius). Vo voľnom výbere je 183 542 
kn. j. (89 % KF), v študovniach s prezenčným vypožičiavaním 12 896 kn. j. (6 % KF) a v skladoch 
10 130 kn. j. (5% KF). Okrem titulov, ktoré má knižnica vo vlastnej evidencii, je ponuka KF vďaka 
spolupráci s Mestskou knižnicou v Prahe obohatená o 1 000 voľne stiahnuteľných e-kníh 
prostredníctvom on-line katalógu. V spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich 
a slabozrakých Mateja Hrebendu v Levoči poskytuje knižnica výpožičky cirkulačného fondu pre 
zrakovo znevýhodnených vo formáte mp3.  

V priebehu roka 2020 knižnica kúpou nadobudla 109 titulov periodík (vo finančnom 
objeme  9 773 € ), z toho 12 denníkov a 97 titulov časopisov. Z uvedeného počtu 42 periodík 
v inom ako slovenskom jazyku. Prostredníctvom darcov bol fond čitárne obohatený o 6 titulov 
periodík, 1 zahraničný titul má dlhodobého sponzora (National Geografic). Celoročne je 
čitateľom ponúkaných 115 titulov periodických dokumentov na absenčné i prezenčné 
požičiavanie, čo zodpovedá intervalu štandardov KSK (odporúčaných je 100-150 titulov 
pre knižnicu nášho typu). Na základe strategického materiálu Štandardizácie regionálnych 
knižníc, by mala obnova KF kúpou nadobudnutých neperiodických jednotiek tvoriť minimálne 
2 % z celkového objemu fondu. Za prostriedky od zriaďovateľa bolo zakúpených 6 195 kn. j., 
čo predstavuje 2,83 % obnovy KF. Vďaka nárastu finančných prostriedkov za posledných 5 
rokov sa nám darí omladzovať vek KF, čo uvádzame v nasledovnom grafe. Knihy vydané po r. 
2016, ktoré v tabuľke neuvádzame, tvoria 17 % KF. 

 

 

 

Vek fondu a tzv. „živý fond“ je okrem doplňovania KF ovplyvňovaný aj systematickou 
vyraďovacou stratégiou knižnice a jeho aktualizáciou. Na rok 2020 nebola plánovaná žiadna 
revízia, systematicky bol zredukovaný KF v centrálnej požičovni a na pobočkách P14, P7, P5, 
P2. 

V zmysle vyhlášky MK SR č. 201/2016 sa na  útvare ochrany a revízie KF priebežne 
vyradilo 15 906 kn. j. z rozličných dôvodov (z toho 15 342 kn. j. z KIS Clavius a 564 kn. j. z ručnej 
evidencie), čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 7,25 % z objemu KF. Prehľad dôvodov 
vyradenia uvádzame v tabuľke. 
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Dôvod vyradenia Počet kn. j. 
multiplikát 212 
nahradená 71 
nedobytná 126 
opotrebovaná 3 857 
poškodená 11 
redukcia 10 928 
uhradená 4 
zastaralá 133 
ručná evidencia 564 
SPOLU vyradených v roku 2020 15 906 

 
2. Služby 
2.1 Používatelia – čitatelia 
 
k 31.12.2020 -  8 911 registrovaných používateľov 
k 31.12.2019  - 11 663 registrovaných používateľov 
 

Používatelia zaregistrovaní vo Verejnej knižnici Jána Bocatia predstavujú 3,74 % 
z celkového počtu obyvateľov Košíc. (Štandard 2,5 - 5 %). Rok 2020 oproti roku 2019 
zaznamenal pokles kmeňových registrácií na všetkých pracoviskách priemerne o 22,61 %. 
V absolútnom čísle ide o 2 752 kmeňových používateľov1. 

Vzhľadom na zhoršovanie sa nepriaznivej epidemiologickej situácie s koronavírusom 
COVID-19, bolo nevyhnutné zatvoriť knižnicu v čase od 10.3. do 17.5.2020, od 24.10. do 
24.11.2020 a od 21.12. do 31.12.2020.  

Rok 2020 bol rokom neštandardným, preto keď sa pozrieme na registrácie len počas  
„obdobia otvorenia“, v roku 2019 ide o 7 713 registrácií. V identických mesiacoch za rok 2020 
bolo 8 881 registrácií. Za rovnaký čas otvorenia, v hodnotenom roku 2020 by bol nárast o 1168 

                                                      
1 Kmeňový používateľ-registrovaný používateľ, je jedinečne zaregistrovaný používateľ na danom pracovisku, 
kde zaplatil aj členský poplatok.  

Pokles kmeňových používateľov 
za rok 2020 

Pracovisko Pokles v % 

Pobočka Terasa 7,95% 
Pobočka Nad Jazerom 15,73% 
Pobočka Furča 18,90% 
Hudobné oddelenie 19,06% 
Pobočka Šaca 23,52% 
Centrálna požičovňa 25,08% 
Pobočka Barca 33,01% 
Pobočka KVP 37,59% 
PRIEMER 22,61% 
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registrovaných používateľov2. Dosiahnuté výsledky v štatistike registrovaných používateľov 
možno hodnotiť pozitívne. Pokles v percentách môžeme sledovať v tabuľke. Najmenej poklesli 
registrácie na pobočke Terasa (7,95 %), v číselnom znázornení ide o 96 používateľov. Potom 
na pobočke Nad jazerom (15,73 %) a na pobočke Furča (18.90 %). V prípade pobočky Terasa 
ide o pracovisko, kde pôsobili viaceré kluby a ich aktivity podporovali aj registrácie 
a návštevnosť na tomto pracovisku. Druhý najnižší pokles kmeňových používateľov (15,73 %) 
nastal aj na pobočke Nad jazerom. V číselnom znázornení ide o 135 používateľov. Pobočka 
Nad jazerom bola aj v roku 2020 v nemilej situácii. Naďalej boli uzatvorené priestory bývalého 
„Kultúrneho strediska“ pre havarijný stav celého objektu Čingov/Ural (pretekajúca strecha, 
poškodené schody, vo vstupnej chodbe plesnivejúce steny). Avšak pre knižnicu je potešujúce, 
a prax to potvrdzuje, že táto pobočka má v povedomí obyvateľov sídliska „dobré meno“. 
Pobočka Furča vykazuje menej o 182 registrovaných používateľov oproti roku 2019. 
Nezanedbateľný je aj fakt, že najmä na pobočke Terasa, ale aj Nad jazerom a Furči čitateľskú 
základňu tvoria najmä seniori a dá sa predpokladať, že títo disponujú značným časovým 
fondom.  

Najvyšší percentuálny pokles v registráciách používateľov bol zaznamenaný na 
pobočke KVP (37,59 %). Značný pokles zaznamenala aj pobočka Barca, centrálna požičovňa 
a pobočka Šaca. Na všetkých pracoviskách bola po minulé roky výborná a intenzívna 
spolupráca s materskými, základnými a strednými školami. Situácia hodnoteného roku 
neumožňovala rozvíjať aktivity s týmito používateľmi.  

Počet registrovaných používateľov v centrálnej knižnici ovplyvnili aj študenti vysokých 
škôl, najmä zo zahraničia, ktorí denne využívali predovšetkým priestory študovne, ale aj 
oddelenia odbornej literatúry a beletrie. V súčasnej situácii v súvislosti s koronavírusom bol 
tento počet študentov, vzhľadom na dodržiavanie opatrení značne nižší. Obmedzený bol aj 
počet návštevníkov čitárne a detí v detskom kútiku. 

Knižnica pri poskytovaní služieb bola limitovaná aktuálnymi opatreniami pred nákazou 
vírusom. Možnosti poskytovania služieb na jednotlivých pracoviskách boli posudzované 
krízovým štábom zriaďovateľa.  

V prípade všetkých pracovísk poskytujúcich služby, vzhľadom na nepriaznivú situáciu 
s koronavírusom, boli služby poskytované v obmedzenom režime. Dodržiavali sa nariadenia a 
pokyny ústredných orgánov na ochranu zdravia tak návštevníkov ako aj pracovníkov knižnice. 
V tejto súvislosti je nutné vyzdvihnúť intenzívnu a dobrú komunikáciu knižnice s jednotlivými 
používateľmi. Výrazná bola najmä ústretová osobná komunikácia zamestnancov 
s používateľmi, ale aj elektronická komunikácia, ktorú knižnica uplatňovala pri zasielaní 
informácií, pripomienok o konci výpožičnej doby, odpovedí používateľom e-mailom, tiež 
ponúk (napr. zasielanie zoznamu nových kníh) týkajúcich sa služieb, fondu alebo aj registrácií 
v knižnici. V tomto hodnotenom roku sa e-mailová a SMS komunikácia využívala aj na 
informovanie registrovaných používateľov o dianí, výpožičnom čase, zatvorení 
a znovuotvorení knižnice a o možnostiach poskytovaných služieb.  

                                                      
2 V roku 2019 (v čase troch období zatvorenia knižnice) sa zaregistrovalo 4 043 čitateľov (2 593+1 378+72), 
absenčne sa vypožičalo 142 576 dokumentov (102 807+33 776+5 993) a knižnicu navštívilo 64 005 návštevníkov 
(46 288+15 477+2 240). Počas sobôt 2019 bola štandardná návštevnosť od 70 do 110 návštevníkov, 
zaregistrovalo sa od 5 do 10 čitateľov a vypožičalo sa približne 300 dokumentov za každú jednu sobotu. Za celý 
rok 2020 bolo o 2 752 registrácií, o 129 554 absenčných výpožičiek a o 62 297 návštevníkov v službách oproti 
roku 2019 menej. Pripočítať môžeme aj registrácie, návštevníkov a výpožičky za soboty.  
 



 

15 
 

Hľadané knižné tituly, ktoré vo fonde knižnica neevidovala, pracovníci zaslali formou 
požiadavky na zváženie nákupu na oddelenie doplňovania, spracovania, ochrany a revízie 
knižničných fondov. Túto možnosť navrhnúť nákup titulu mali aj čitatelia, a to prostredníctvom 
katalógu Carmen a prostredníctvom svojho čitateľského konta.  

V čase otvorenia bola knižnica ústretová aj k neregistrovaným návštevníkom. Dávala 
možnosť jednorazového členstva3. Využilo ho 134 neregistrovaných návštevníkov.  

Na podporu čítania knižnica v rámci možností organizovala a realizovala informačné 
výchovy. V hodnotenom roku bolo zorganizovaných 48 informačných výchov, pre 1 097 
účastníkov. 

„Zazmluvnené členstvo“4 mohli využívať študenti a učitelia niektorých stredných škôl, 
s ktorými knižnica recipročne spolupracovala.  

Možnosť bezplatne sa zaregistrovať, bezplatne využiť prístup na internet a rešeršné služby 
mali „Darcovia krvi - Kňazovického medaily a Jánskeho zlatej a diamantovej plakety“ s trvalým 
alebo prechodným pobytom v rámci Košického samosprávneho kraja. Túto možnosť využilo 26 
používateľov. Možnosť bezplatného členstva mali aj seniori nad 70 rokov a tiež slabozrakí 
a nevidiaci.  

V hodnotenom roku vplývala aktuálna epidemiologická situácia aj na návštevnosť 
knižnice a ukazovateľ bol nižší. (Návštevnosť v období otvorenia: 2019 = 114 773, 2020 = 99 
433). Jeden používateľ navštívil knižnicu priemerne 11,53 krát ( v roku 2019 = 14,16 krát), čo 
je o 2,63 krát menej ako v roku 2019. 

Najnižší ukazovateľ návštevnosti jedným používateľom vykazuje Hudobné oddelenie. 
Ide o špecializované pracovisko, ktoré používatelia využívali v prípade potreby špeciálnych 
hudobných dokumentov. Počet návštev jedným používateľom vykresľuje graf.  

 

 
 
  Používateľovi, ktorý sa zaregistroval na jednom pracovisku, knižnica umožňovala 
využívať služby na všetkých pracoviskách v plnom rozsahu. Túto možnosť v priebehu roka 
využilo 5072 (2019 = 3032) používateľov z iných pracovísk. Z celkového počtu registrovaných 
používateľov, 57 % ( rok 2019 = 26 %) využívalo služby viacerých pracovísk. Počet používateľov 
z iných pracovísk sa zvýšil na všetkých pobočkách. Pozoruhodné je, že najväčšie percento 
„používateľov z iných pracovísk“ vykazuje pobočka Barca (49 %) a pobočka KVP (41 %). 

                                                      
3 Jednorazové členstvo umožňuje návštevníkom bez zaregistrovania sa využívať vybrané služby knižnice (okrem 
výpožičných), počas jedného dňa na všetkých pracoviskách služieb. 
4 Kategóriu „Zazmluvnené členstvo“ využívajú študenti a pedagógovia viacerých stredných škôl, s ktorými 
knižnica recipročne spolupracuje a majú aj zvýhodnený členský poplatok. 
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Najmenšie percento používateľov z iných pracovísk vykazuje Hudobné oddelenie 33 %5. 
Možno predpokladať, že ide o používateľov s trvalým bydliskom v blízkosti pobočiek, ktorí 
v predchádzajúcich obdobiach navštevovali centrálnu knižnicu, kde sa aj zaregistrovali. 
Vzhľadom na situáciu s pandémiou ochorenia COVID-19 pracujú na „home office“, a preto 
navštevujú pobočku v mieste svojho bydliska. Percentuálne porovnanie kmeňových registrácií 
a registrácií z iných pracovísk zobrazuje nasledujúci graf.  
 

 
(-- používatelia z iných pracovísk, - kmeňoví používatelia) 
 

Pre detského používateľa knižnica organizovala aktivity podporujúce čítanie detí 
a mládeže. V hodnotenom období sa zaregistrovalo 1 757 detských používateľov, čo činí 19,72 
% z celkového počtu používateľov knižnice.  

Špecifický okruh používateľov tvorili slabozrakí a nevidiaci. Knižnica im poskytovala 
výpožičky zvukových kníh vo formáte MP3 z cirkulačného fondu Slovenskej knižnice pre 
nevidiacich v Levoči. Služby využilo 11 používateľov.  

Verejná knižnica Jána Bocatia štandardne sprístupňovala služby verejnosti v 
týždennom čase 52 prevádzkových hodín (štandard 50-60 hodín). Najväčšie pracovisko 
knižnice, Centrálna požičovňa, poskytovala služby od 8.00 – 19.45 hod. denne, (okrem utorka) 
a tiež v sobotu od 8.00 – 13.00 hod. Pobočka KVP a pobočka Terasa boli v prevádzke od 8.00 
– 19.00 hod. denne, (okrem utorka). Na ostatných pobočkách bol výpožičný čas prispôsobený 
počtu používateľov a jednotlivým úväzkom.  

V obdobiach, keď knižnica poskytovala služby v obmedzenom režime, výpožičný 
čas bol v rôznych prevádzkových hodinách (napr. od 10:00 – 17:00, od 8:00 – 15:00).  

Elektronická komunikácia formou e-mailu bola využívaná na potvrdenia čitateľom, 
ktorí vrátili knihy prostredníctvom biblioboxu, na informovanie čitateľov o aktuálnej situácii 
týkajúcej sa výpožičného času pracovísk, informácie o objednaných knihách a iné. SMS 

                                                      
5 V prípade minulých rokov to bolo naopak. Najviac „neplatiacich“ vykazovalo Hudobné oddelenie (45 %) 
a medzi pracoviská s minimálnym počtom „neplatiacich používateľov“ patrila pobočka Barca (27 %) aj KVP (27 
%). 
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oznámenia a informácie zasielala knižnica používateľom, najmä seniorom, ktorí neuvádzali e-
mailovú adresu6 

Ako čitateľský preukaz sme akceptovali Košickú mestskú kartu, ISIC a ITIC kartu. Čipový 
preukaz v hodnotenom roku využívalo 2 175 používateľov. 

Knižničný informačný systém Clavius umožňoval elektronickú prepojenosť jednotlivých 
pracovísk, čo vo vzťahu k používateľom prinášalo maximálnu transparentnosť. On-line katalóg 
Carmen dával používateľovi možnosť predĺžiť si výpožičky, rezervovať a objednávať 
dokumenty alebo zistiť aktuálny stav potrebného dokumentu prostredníctvom webového 
rozhrania.  

Používatelia pozitívne hodnotili služby knižnice a v priebehu roka navštívilo a služby 
využilo 102 745 (2019 = 165 142) návštevníkov. Vykazovanie tohto štatistického ukazovateľa 
sa týka iba návštevnosti v službách. Hromadné návštevy používateľov na podujatiach, ktorí si 
nevypožičiavali dokumenty, do návštevnosti v službách zahrnuté neboli. 

Priestor Otvorenej zóny bol prístupný širokej verejnosti. Ponúkal zaujímavé výstavy 
organizované knižnicou aj v spolupráci. Konferenčná miestnosť na poschodí slúžila na 
realizáciu aktivít a taktiež na pravidelnú klubovú činnosť v rámci možností a v súvislosti 
s epidemiologickou situáciou.  
 
**Obdobia zatvorenia pracovísk a obmedzenia služieb /opatrenia 
1. Zatvorenie knižnice od 10.3. do 17.5.2020,  

- od 18.5. - otvorená centrálna požičovňa, pobočka KVP a Hudobné oddelenie 
- od 25.5. – otvorená pobočka Nad jazerom, Furča, Regionálne oddelenie 
- od 10.6. – otvorená pobočka Barca, Šaca, regionálne oddelenie 
- od 17.6. – otvorená pobočka Terasa 
- obmedzený vstup do priestorov, centrálnej knižnice – 1 pc na vrátenie, 1 pc na 

vypožičiavanie, soboty v centrálnej knižnici zatvorené 
- premiestnenie biblioboxu z Auparku pred centrálnu požičovňu 
- skrátený výpožičný čas - pondelok, streda a štvrtok od 10:00 – 17:00 a piatok 

08:00 – 15:00, od 12:00 – 13:00 hygienická prestávka 
- neprístupná čitáreň, študovne, neprístupný internet, pozastavená rešeršná 

služba, medziknižničná výpožičná služba a reprografické služby 
- pozastavené upomienky, výpožičky a členstvo predlžené všetkým čitateľom 
- vypožičanie kníh len na objednávku,  
- vrátené knihy v 5 dňovej karanténe/uzavretá miestnosť s možnosťou vetrania  
- vstup do knižnice a komunikácia len s ochranou úst a nosa, pri vstupe povinnosť 

dezinfikovať ruky, použiť vlastné pero alebo rukavice, dodržiavať 2 metre odstup 
1. Zatvorenie knižnice od 24.10.do 24.11.2020 

- postupné uvoľňovanie, vstup limitovaný veľkosťou priestorov v m2, / Centrálna 
požičovňa 16 čitateľov, pobočka KVP 10 čitateľov, pobočka Nad jazerom a 
pobočka Furča 8 čitateľov, Hudobné odd. 4 čitateľov a študovňa regionálneho 
oddelenia je prístupná pre 2 čitateľov na vyhradený čas max. 1 hodinu,  

- služby čitárne, prístup k počítačom a internetu obmedzené pre používateľov 
na vyhradený čas max. 1 hodinu 

- vstup do detského kútika je umožnený pre max. 1 rodinu súčasne (napr. 1 
dospelý a 2 deti) na vyhradený čas 1 hodiny 

                                                      
6 Registrovaný používateľ, ktorý poskytol e-mail a telefónne číslo, bol informovaný o zatvorení a otvorení 
konkrétnej „svojej“ pobočky. Odoslali sme 169 014 hromadných emailov a 8 568 hromadných SMS správ. 
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- obmedzený počet návštevníkov, vyznačený pri vstupe do priestorov. 
2. Zatvorené od 21.12. do 31.12.2020.  

----------------------------------------------- 
V prvej fáze nebol povolený vstup do priestorov pracovísk a vrátenie a vypožičiavanie 

sa realizovalo na samostatných počítačoch pri vstupe do knižnice. V centrálnej knižnici na 
vrátené knihy slúžil bibliobox. Dokumenty putovali na 5 dní do karantény. Časopisy sa 
nepožičiavali, čitáreň slúžila ako karanténna miestnosť. Vypožičiavanie kníh fungovalo iba 
prostredníctvom objednávok. Postupne, keď sa podmienky uvoľňovali, knižnica umožňovala 
vstup čitateľom do priestorov, ale pri dodržiavaní hygienických opatrení a tiež dodržiavaní 
počtu čitateľov podľa metrov štvorcových. Taktiež bol obmedzený aj prístup na internet 
v priestoroch a vstup do študovní. Detské kútiky využívali deti v sprievode osôb z jednej rodiny 
a mali aj vymedzený čas. Interiéry knižníc boli pravidelne dezinfikované (umývanie podlahy, 
čistenie pultov, kľučiek, klávesníc, myšiek, atď.), vetrané a v priestoroch centrálnej požičovne 
boli zapnuté germicídne žiariče.  
 
 
2.2 Výpožičky, informačná činnosť 
 
k 31.12.2020 – 247 752 
k 31.12.2019 - 377 306 
 

Počet absenčných výpožičiek7 v porovnaní s rokom 2019 poklesol na každom 
pracovisku služieb, a to v priemere o 34,34 % Najmenej poklesli absenčné výpožičky na 
pobočke Nad Jazerom, o 26,89 %. Prehľad poklesu dokladuje nasledujúca tabuľka. 

 
 

 

                                                      
7 Pre potreby tohto rozboru boli použité predovšetkým údaje o absenčných výpožičkách, lebo tieto sú z hľadiska 
štatistiky presne definovateľné a vykazovateľné.  

Prehľad vzrastu alebo poklesu absenčných 
výpožičiek podľa jednotlivých miest obsluhy v roku 2020 

Pracovisko 
 

Abs. výpožičky 
2019 

Abs. výpožičky 
2020 Pokles v % 

Pobočka Nad jazerom 31 794 23 244 26,89 % 
Pobočka KVP 34 569 24 637 28,73 % 
Pobočka Furča 31 295 21 961 29,83 % 
Centrálna požičovňa 156 821 101 088 35,54 % 
Pobočka Terasa 53 068 34 172 35,61 % 
Čitáreň 32 519 19 942 38,68 % 
Pobočka Barca 11 785 6 924 41,25 % 
Hudobné oddelenie 3 404 1 943 42,92 % 
Pobočka Šaca 21 098 11 328 46,31 % 
Bibliobox prolongácie 953 2 467 258,87% 
SPOLU 377 306 247 752 34,34 % 
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Jeden používateľ si v roku 2020 absenčne vypožičal 27,8 dokumentov (Štandard 30), 
čo je o 4,55 knižničnej jednotky menej ako v roku 2019. Počet absenčných výpožičiek na 
jedného registrovaného používateľa uvádza tabuľka. 

Najviac kníh v priebehu jednej návštevy bolo 
vypožičaných na pobočke Nad jazerom (32,15), 
a potom na pobočke Terasa (30,76). V týchto 
prípadoch prevažnú časť čitateľov tvorili seniori 
s pomerne značným objemom voľného času a ich 
čitateľská aktivita v porovnaní s ostatnými čitateľmi 
je vyššia. 
Najmenej, 8,64 knižničných jednotiek na jedného 
používateľa bolo vypožičaných na hudobnom 
oddelení. 
Knihovníci čitateľom, pre uľahčenie výberu 
zaujímavých titulov, pokračovali vo vypracovávaní 
recenzií kníh a uverejňovali ich na stránke knižnice 
v rubrike „Knihovníci odporúčajú“. Recenzie kníh 

v tlačenej podobe boli uverejňované na informačných paneloch vo výpožičných priestoroch 
centrálnej požičovne. Stručný komentár na knihy v on-line katalógu Carmen mali možnosť 
pridávať aj samotní registrovaní používatelia knižnice. Bol viditeľný v katalógoch všetkých 
knižníc používajúcich Carmen, na Slovensku aj v Čechách. 

O zakúpených nových tituloch knižnica informovala formou zoznamu „Knižné novinky“ 
e-mailovou poštou. V priestoroch jednotlivých pracovísk boli používateľom prístupné 
v tlačenej podobe zoznamy nových kníh. Fyzicky, na jednotlivých pracoviskách boli ukladané 
knižné novinky aj vo zvlášť vyčlenených regáloch, označené tak, aby uľahčili vyhľadávanie 
nových titulov používateľom. 

Na špeciálnych pracoviskách: hudobnom oddelení a regionálnej študovni sa prezenčne 
sprístupňovali aj elektronické dokumenty na CD a DVD. V rámci zvukových dokumentov pre 
slabozrakých a nevidiacich sa absenčne vypožičalo 1 566 audiokníh. Absenčné výpožičky 
podľa druhov literatúry znázorňuje nasledujúca tabuľka. 
 

Absenčné výpožičky, percentá podľa druhov fondov 2020    
Pracovisko % % % % % % 
  odb. pre krásna pre odb. pre krásna pre periodiká špec. 
  dospelých dospelých deti deti    dok. 
Centrálna požičovňa 20,65% 64,79% 2,10% 12,36% 0,00% 0,10% 
Čitáreň 2,56% 0,00% 0,00% 0,00% 89,77% 7,67% 
Hudobné oddelenie 41,33% 5,66% 0,21% 0,98% 7,87% 43,95% 
Pobočka KVP 13,46% 58,34% 3,54% 22,37% 2,26% 0,02% 
Pobočka Barca 5,47% 42,07% 5,24% 40,61% 6,60% 0,00% 
Pobočka Terasa 15,33% 71,97% 0,97% 4,24% 7,45% 0,03% 
Pobočka Nad jazerom 9,51% 68,71% 1,92% 14,13% 5,71% 0,01% 
Pobočka Furča 6,53% 70,14% 1,85% 18,30% 3,17% 0,01% 
Pobočka Šaca 10,65% 53,02% 4,48% 24,21% 7,64% 0,01% 
SPOLU 14,76% 59,06% 2,06% 13,18% 9,92% 1,01% 

 

Počet absenčných výpožičiek 
na jedného registrovaného 

používateľa v roku 2020 
Pracovisko Počet 
Pobočka Nad jazerom 32,15 
Pobočka Terasa 30,76 
Pobočka KVP 28,48 
Pobočka Furča 28,12 
Pobočka Barca 24,91 
Centrálna požičovňa 23,15 
Pobočka Šaca 20,37 
Hudobné oddelenie 8,64 
PRIEMER 27,80 
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Medzi jednotlivými druhmi oproti minulému roku došlo k nepatrným odchýlkam, a 
preto možno usudzovať, že výpožičky jednotlivých druhov fondov v porovnaní s minulým 
rokom sú vyrovnané. Podstatnú časť výpožičiek tvorila krásna literatúra pre dospelých, čo je 
v súlade s dlhodobým obsahovým zameraním knižnice.  

Zo skúseností pracovníkov knižnice vyplýva, že z beletrie čitatelia najviac požadovali 
detektívne romány a romány pre ženy od slovenských autoriek. Najmenej bola žiadaná poézia 
a vojnová literatúra. Z náučnej literatúry záujem používateľov bol najmä z oblasti psychológie, 
zdravovedy, životopisov a histórie. Knihy z oblasti matematiky, techniky a práva boli menej 
žiadané.  
 

 
Najpožičiavanejším autorom na všetkých pracoviskách, v oblasti krásnej literatúry pre 

deti bol Brezina, Thomas (972 výpožičiek). V prípade beletristických románov boli 
najčítanejšími a najviac žiadanými autori uvedení v predchádzajúcej tabuľke. 

O periodickú tlač bol zo strany čitateľskej verejnosti pomerne vysoký záujem. 
V hodnotenom roku bolo celkove absenčne vypožičaných 24 567 novín a časopisov.  

Služba biblioboxu bola v roku 2020 používateľmi knižnice veľmi vyhľadávaná 
a využívaná. Bibliobox využilo 4 338 používateľov (2019 = 1 486) a týmto spôsobom do 
knižnice bolo vrátených 11 231 kníh (2019 = 2 984 kníh).  

V súvislosti s aktuálnou situáciou s koronavírusom, knižnica spustila novú službu 
„objednávka z regálu“. Išlo o možnosť si bezplatne objednať voľné knihy z fondu cez online 
katalóg knižnice alebo telefonicky. Nutné bolo mať platnú registráciu, na základe ktorej sa 
prihlásil používateľ do svojho čitateľského konta číslom preukazu alebo emailovou adresou. 
O tom, že si môže prísť objednané knihy vyzdvihnúť bol informovaný sms správou aj e-mailom. 
Objednávkový systém používatelia veľmi oceňovali a pre knižnicu v určitom období bol 
jedinou možnosťou ako vyjsť používateľom v ústrety a vypožičať dokumenty. 

Služba rezervácie sa využívala najmä pri novo zakúpených tituloch. V roku 2020 
rezervovanie dokumentov využilo 27 % (2019 = 18 %) používateľov. Avíza zasielame formou 
e-mailovej pošta a SMS správy. Elektronicky vieme kontaktovať 96 % používateľov. 
V hodnotenom roku pracovníci vybavili 5727 rezervácií dokumentov.  

Evidencia prezenčných výpožičiek8 je z pohľadu štatistických ukazovateľov stále 
nejasná aj napriek tomu, že knižničný informačný systém Clavius prezenčné výpožičky 
zaznamenáva. V celej knižnici bolo prezenčne vypožičaných 33 472 dokumentov.  

Každý registrovaný používateľ mal možnosť prostredníctvom počítačov v priestoroch 
pracovísk služieb vyhľadávať dokumenty v katalógu knižnice. Vyhľadávať informácie na 
internete mimo katalógu knižnice využilo 287 čitateľov 1810 krát priemerná doba používania 
bola 50 minút. V priemere pripadá 1 PC na 405 používateľov (Štandard 200-600) 
  

                                                      
8 Použiteľná presná definícia prezenčnej výpožičky z hľadiska štatistickej evidencie v praxi neexistuje. 

Poradie Meno Počet vypožičaní 
1. Dán, Dominik, 1955- 3 128 
2. Steel, Danielle, 1947- 1 664 
3. Pronská, Jana, 1972- 1 599 
4. Keleová-Vasilková, Táňa, 1964- 1 594 
5. Connelly, Michael, 1956- 1 503 
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Základné štatistické ukazovatele za rok 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Študovňa odbornej literatúry v roku 2020 

 
V roku 2020 Študovňa odbornej literatúry poskytovala nasledovné služby: 
- konzultácie k fondom voľného výberu a študovne s následným vyhľadaním kníh, 
- pomoc pri vyhľadávaní v on-line katalógu a referenčné služby, 
- prístup na internet: na počítačoch knižnice, aj prostredníctvom WI-FI, 
- čiernobiela i farebná tlač dokumentov, 
- skenovanie dokumentov a ich zasielanie používateľom, 
- služby xeroxu, 
- prezenčné výpožičky v študovni a poskytovanie priestoru zahraničným študentom na 

štúdium vlastných materiálov, 
- vypracovávanie rešerší z webovej stránky: www.kis3g.sk, 
- Medziknižničné a Medzinárodné medziknižničné výpožičné služby (MVS a MMVS). 

 
Nepriaznivá epidemiologická situácia, zatvorenia knižnice spolu s hygienickými 

opatreniami obmedzovali počet čitateľov pri otvorenej knižnici zasiahli do práce Študovne 
odbornej literatúry. 

V roku 2020 bol prístup na internet z vyššie uvedených dôvodov umožnený iba na 2 
počítačoch (tretine) zo 6. Využitie internetu oproti minulému roku však kleslo iba na polovicu 
- na celkových 824 krát, čo je dobrý výsledok. Pokles o polovicu - na celkových 289 krát 
zaznamenalo aj využitie čiernobielej a farebnej tlače z počítačov. Pokles zaznamenala aj služba 
čiernobieleho a farebného xeroxovania dokumentov – využitá bola 70 krát. 

Skenovanie dokumentov zaznamenalo mierny nárast a používatelia službu využili 25 krát. 
V 1. fáze opatrení bola študovňa uzavretá a neumožňovala štúdium vlastných materiálov 
v priestoroch knižnice. Po čiastočnom uvoľnení opatrení bolo možné využiť menej ako tretinu 
pôvodného počtu stolov na štúdium. Pokles využitia tejto služby – na menej ako tretinu 
pôvodného počtu z roku 2019 – na 1232 využití preto presne zodpovedá uvedenému limitu.  

Záujem o spracovávanie rešerší, ako i zabezpečovanie dokumentov prostredníctvom 
služieb MVS a MMVS zaznamenali minimálny pokles oproti minulému roku. Vzhľadom na fakt, 
že MVS služby boli istý čas úplne nerealizované z hygienických dôvodov. Dosiahnutý výsledok 

Pracovisko Čitatelia Z toho 
deti 

Absenčné 
výpožičky 

Návštevnosť 

Centrálna požičovňa 4 372 561 101 088 44 811 
Čitáreň 0 0 19 942 5 681 
Hudobné oddelenie 225 1 1 943 1 070 
Regionálna študovňa 0 0 46 756 
Pobočka KVP 865 268 24 637 9 062 
Pobočka Barca 278 160 6 924 2 636 
Pobočka Terasa 1 111 52 34 172 11 600 
Pobočka Nad jazerom 723 146 23 244 8 237 
Pobočka Furča 781 237 21 961 8 028 
Pobočka Šaca 556 332 11 328 6 526 
Bibliobox/ prolongácie 0 0 2 467 4 338 
Spolu 8 911 1 757 247 752 102 745 
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možno hodnotiť za normálnych okolností ako vyrovnaný stav. V rámci uvedených limitov však 
dosiahnuté výsledky v týchto službách treba hodnotiť veľmi pozitívne. 

Rok 2020 z hľadiska absolútneho počtu všetkých poskytnutých služieb v študovni odbornej 
literatúry je logicky najhorším zo všetkých rokov. Treba však dodať, že rok 2020 je 
neporovnateľný s ostatnými rokmi, nakoľko oddelenie bolo tretinu roka uzavreté a pri jeho 
otvorení boli služby limitované na tretinu pôvodného počtu. Z hľadiska uvedených limitov by 
sa dal očakávať pokles všetkých služieb na štvrtinu služieb roku 2019. Nakoľko bol 
zaznamenaný pokles v 3 službách iba na polovicu, v jednej na tretinu, v 2 službách vyrovnaný 
stav a v poslednej mierny nárast, celkovo treba hodnotiť dosiahnuté výsledky pozitívne.  

 
Počet využití jednotlivých služieb Študovne odbornej literatúry za rok 2020: 

 
 
 
 

 
2.3 Vzdelávacie a kultúrne podujatia (podujatia pre verejnosť, výstavná činnosť) 
 
Podujatia pre verejnosť 
 Jednou z dôležitých činností Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) je aj 
organizovanie vzdelávacích a kultúrnych podujatí. Ich zámerom je kultivovať vkus 
a podporovať kritické myslenie nielen u ľudí, ktorí sú čitateľmi VKJB, ale aj u širokej verejnosti.   
 Konkrétne kultúrno-vzdelávacie podujatia sa konali na všetkých pracoviskách knižnice. 
Počet zorganizovaných podujatí v sledovanom období zásadne ovplyvnila situácia súvisiaca 
s pandémiou. Celkovo bolo zorganizovaných  239 podujatí, čo je o 598 menej ako v roku 2019. 
Na uvedenom výsledku sa najviac podieľali: centrálna požičovňa (73), pobočka č. 14 - Šaca (45) 
a pobočka č. 7 - Terasa (45). Aj napriek komplikovaným podmienkam pre organizovanie 
podujatí boli  v tomto smere pomerne aktívne aj pobočky – č. - Furča  (20) , č. 5 - Barca (19) 
a č. 2 - KVP (15). 
   Celkovo bolo na akciách prítomných  26 083 účastníkov, čo je o 19 169 menej ako v 
predchádzajúcom období. 
  Z celkového počtu 239 podujatí, 37 malo charakter informačnej prípravy používateľov. 
Cieľovou skupinou boli žiaci základných a študenti stredných škôl. Takto zamerané aktivity sa 
najčastejšie realizovali v centrálnej požičovni (14) a pobočke č. 2 – KVP (10). 
 Novou kategóriou podujatí sú online podujatia, ktorých sme pripravili celkovo 17 
a tvoria obsahovú náplň tzv. Virtuálnej knižnice.  
 
Počty podujatí na jednotlivých pracoviskách v roku 2020 
 

Pracovisko Vzdelávacie a 
kultúrno-spoločenské 

podujatia pre 
verejnosť 

Z toho informačná 
výchova 

Centrálna požičovňa 73 14 

Hudobné oddelenie 15 0 

Regionálne oddelenie 4 0 

Obdobie Internet Tlač Skener Xerox Študovňa Rešerše MVS 
ROK 2020 824 289 25 70 1232 26 99 
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Pobočka č. 2 – KVP 15 10 

Pobočka č. 5 – Barca 19 3 

Pobočka č. 7 – Biely dom 45 1 

Pobočka č. 11 – Nad Jazerom 3 3 

Pobočka č. 13 – Furča 20 0 

Pobočka č. 14 – Šaca 45 6 

S P O L U 239 37 
 
Do zatvorenia knižnice 10. 3. 2020 sme stihli zorganizovať niekoľko zaujímavých podujatí.  

V januári sa okrem iného uskutočnila prednáška Mgr. Ondreja Ficeriho na tému: 
Multikulturálne Košice, výstava Ondreja Olejára či tvorivá dielňa zameraná na výrobu 
háčkovanej brošne.  

Pre našich mladších čitateľov sme vo februári pripravili dve literárne besedy so 
spisovateľkou fantasy Barborou Vanickou. Študentom stredných škôl bola určená prednáška 
o kyberšikane, ktorá vznikla v spolupráci s PZ v Košiciach. Pokračovali sme aj v obľúbenom 
cykle prednášok Zvyky a slávnosti našich predkov, prednáškou etnografky Klaudie Buganovej 
Fašiangy v našej ľudovej tradícií. Koncom februára sa na regionálnom oddelení knižnice konal 
III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Slovensko a prvá svetová vojna  
s medzinárodnou účasťou prednášajúcich.  

Prvý marcový týždeň bol už tradične venovaný Týždňu slovenských knižníc. V rámci 
neho sa konala videoprojekcia opery Le comte ory a tiež beseda s populárnou autorkou 
ženských románov Zdenkou Švábekovou Wenzlovou. Veľký ohlas zaznamenalo podujatie 
z cyklu 1+1, ktorého sa ako hostia zúčastnili spisovateľ Ondrej Sokol, autor kníh Ako som vozil 
Nórov a Ako som vozil Nórov II a Tibor Šiška, autor popularizačno-náučných článkov 
zameraných najmä na vojnovú históriu.  
 10. marca bola Verejná knižnica Jána Bocatia z dôvodu epidemiologických opatrení 
zatvorená a svoju činnosť súvisiacu s aktivitami pre verejnosť presunula do online priestoru. 
V rámci web stránky knižnice vznikla tzv. Virtuálna knižnica, ktorá prináša užitočné informácie 
aj zábavu. V uplynulom roku sme vo Virtuálnej knižnici uverejnili 28  audio rozprávok, 
pôvodných a ľudových, určených pre najmenších návštevníkov. Do sekcie Videočítanie 
pribudlo 12 videí s načítanými dielami klasickej aj súčasnej literatúry. Súčasťou Virtuálnej 
knižnice sú aj rubriky - Knihovníci čítajú rozprávky, Listujeme v dobovej tlači, Besedy 1+1, 
Videočítanie, Kvízy, Užitočné informácie, Knihy na dosah, E-knihy, Mobilná aplikácia, Virtuálne 
prehliadky. 
 Začiatkom leta sme sa vďaka Creative Industry Košice stali súčasťou projektu Sadni si 
Košice! V rámci neho sme v priestore vonkajšieho átria v centrálnej požičovni zriadili letnú 
čitáreň a vytvorili tak priestor aj na realizáciu exteriérových podujatí. 

V auguste, v čase uvoľnenia epidemiologických opatrení, sme zorganizovali podujatie 
s názvom Vianoce v lete. Išlo o propagačnú akciu knižnice spojenú s burzou kníh, ktorej 
výťažok išiel na doplnenie knižného fondu.  
 Začiatkom septembra sa v rámci 12. ročníka Medzinárodného festivalu mládežníckych 
orchestrov a zborov konal tradičný sviečkový koncert, ktorého hlavným organizátorom je 
Sláčikový orchester Musica Iuvenalis. Na jeseň sme zároveň pokračovali v organizovaní besied 
z cyklu 1+1, avšak situácia nám dovolila uskutočniť iba jeden zo šiestich plánovaných 



 

24 
 

literárnych večerov. Pozvanie naň prijali spisovateľka Andrea Rimová a spisovateľ a redaktor 
RTVS Michal Slanička.   
 Počas roka sme zorganizovali aj viacero podujatí pre deti a mládež. Zapojili sme sa 
do celoslovenských projektov Prečítané leto a Celé Slovensko číta deťom v čase adventnom. 
Na všetkých pracoviskách knižnice sa konali rozmanité aktivity na podporu čítania u detí 
(dramatizácie, zážitkové čítania, hlasné čítania) – Princ Maximilián, Kocúr bez čižiem, Snehuliak 
s horúcim srdcom, Za Dobšinským do rozprávky, Meduška a mnoho ďalších. 
 Vysokou úrovňou sa vyznačovali výstavy, ktoré sa konali na takmer  všetkých 
pracoviskách knižnice, najväčší úspech však zaznamenali výstavy  umiestnené v priestoroch 
centrálnej požičovne.  
 V menšej miere, ale predsa, sme sa v sledovanom roku venovali aj organizovaniu cyklov 
neformálneho vzdelávania. Workshopy, prednášky a hodiny anglického jazyka majú stále u 
verejnosti výraznú pozitívnu odozvu. Neformálne vzdelávanie v knižnici prebieha aj 
prostredníctvom záujmových klubov, ktoré pôsobia pri VKJB. Patria k nim: literárny klub 
KOLIK, Fotoklub NOVA, Čitateľský klub na Terase, Klub turistov Víkend a umenovedný klub 
Nádej v umení.  
 Pri realizácii niektorých aktivít sme úzko spolupracovali s Dejepisným spolkom v 
Košiciach, Českým spolkom v Košiciach, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice 
a ďalšími.  
 
Prezentačné aktivity – portál Knihy na dosah 

V roku 2020 pokračovala Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) v realizácii 
literárneho portálu Knihy na dosah. Ten prináša rubriky, v ktorých dáva priestor renomovaným 
i začínajúcim autorom, ponúka súčasnú prózu, poéziu, komiks, recenzie, eseje, knižné tipy, 
rozhovory s inšpirujúcimi osobnosťami.  

Literárny portál Knihy na dosah vznikol s cieľom propagovať literatúru, knihy a čítanie 
formou, ktorá by bola dostupná a zrozumiteľná širšej verejnosti, no zároveň si udržala vysoký 
kvalitatívny štandard. Môžeme skonštatovať, že sa nám naše zámery podarilo naplniť. Knihy 
na dosah sa za čas svojej existencie vyprofilovali do podoby, ktorá je vizuálne príťažlivá 
a obsahovo hodnotná. Aj preto sme dokázali získať priazeň a uzavrieť spoluprácu s mnohými 
prispievateľmi a externými spolupracovníkmi. Ide o osobnosti z oblasti literatúry, literárnej 
vedy a kritiky. Spolupracuje s nami už viac ako 120  autorov. Našimi pravidelnými 
spolupracovníkmi sú K. Hrabčáková, Ľ. Jaško, S. Kaščáková, R. Kitta, I. Merglová, D. Dziak a 
ďalší. Zverejnili sme príspevky renomovaných autorov umeleckej literatúry (P. Karpinský, M. 
Modrovich, M. Ferenčuhová, J. Bodnárová, D. Moravčíková...), literárnych vedcov a kritikov 
(M. Marcinčin, K. Gecelovská, L. Kladeková...), rozhovory s osobnosťami slovenskej kultúry 
a umenia. V súčasnosti je na portáli viac ako 400 príspevkov a diel, v roku 2020 sme ich 
uverejnili 140. Vďaka ich vysokej kvalite, zaujímavému obsahu a modernému vizuálu dosiahol 
portál rekordnú návštevnosť viac ako 40 000 návštevníkov. Od uplynulého roku majú Knihy na 
dosah aj vlastné ISSN číslo. Portál patrí medzi najčítanejšie magazíny o literatúre na Slovensku. 

Projekt Knihy na dosah sa vyprofiloval ako nanajvýš zmysluplný a opodstatnený najmä 
v čase pandémie, keď ostatné aktivity knižnice mimo online priestoru nebolo možné 
realizovať. Aj vďaka portálu sme vedeli našim čitateľom a verejnosti ponúknuť literárny zážitok 
a zároveň s nimi nestratiť kontakt.  

Aktuálny prehľad o novo pribudnutom obsahu získajú čitatelia vďaka facebookovej 
stránke portálu a web stránke VKJB. Prostredníctvom nich sa môžu „prelinkovať“ aj na 
konkrétne príspevky. „Prekliknúť“ sa na Knihy na dosah umožňujú tiež webstránky  knižníc 
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v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického a Prešovského samosprávneho kraja a niektorých 
slovenských knižníc.   
 
Vzdelávacie podujatia  

Tak ako celú činnosť knižnice aj vzdelávacie podujatia ovplyvnila pandémia 
koronavírusu. Mnohé plánované podujatia sme nemohli realizovať. Aj v roku 2020 sme 
vzdelávacie podujatia zamerali predovšetkým na celoživotné vzdelávanie. To sa uskutočňovalo 
aj cez pokračovanie aktivít, ktoré začali projektom z programu ERASMUS+. Bola  to činnosť 
klubu Nádej v umení, ktorý sa stretával v klubovom priestore na Hlavnej 48, ale aj v 
konferenčnej miestnosti v centrálnej požičovni a v pobočke na Terase. Klub Nádej v umení mal 
7 stálych členiek, vedúcou klubu je Beatrica Škrabeková a mal 5 stretnutí. Na stretnutiach si 
jeho členky vyskúšali rozličné výtvarno-remeselné techniky a pripravili výstavu svojich 
doterajších prác v pobočke na Terase.  

V neformálnom vzdelávaní pobočka na Terase realizovala kurz angličtiny, prednášky 
Klubu priaznivcov cestovania, prednášku PhDr. Klaudie Bugánovej Fašiangy v našej ľudovej 
tradícii a Mgr. Martina Pľuchtová  uskutočnila tvorivé dielne venované výrobe háčkovaných 
brošní a šitej sliepočke. 

Z dotačnej schémy Ministerstva kultúry  SR sme získali finančnú podporu na  projekt 
Nádej v umení – kurz kresby a maľby pre našich čitateľov v seniorskom veku. Kurz mal mať 
osem stretnutí, pozostávajúcich z teoretickej a praktickej časti. Prihlásilo sa naň takmer 40 
záujemcov, ale v zmysle pandemických opatrení, sme do kurzu zaradili len prvých 14 
prihlásených. Žiaľ, po zhoršení situácie v šírení koronavírusu, sme projekt plánovaný od 16.9. 
do 30.11. 2020, nemohli zrealizovať a MK SR sme vrátili dotáciu. 

Pre seniorov bola určená Virtuálna univerzita tretieho veku. Verejná knižnica Jána 
Bocatia ako prvá knižnica na Slovensku zriadila konzultačné stredisko a ponúkla svojim 
čitateľom vo veku 50+ a čitateľom, ktorí sú invalidní dôchodcovia, možnosť štúdia na virtuálnej 
univerzite tretieho veku. Garantom študijného programu je Provozně ekonomická fakulta 
Českej zemědělskej univerzity v Prahe. Od februára 2020 sa otvoril pilotný kurz Cestovanie – 
čo ste možno nevedeli. Kurz mal pôvodne 6 skupinových prednášok, nepodarilo sa nám 
zrealizovať len jednu. Päť účastníkov, ktorí úspešne absolvovali testy z každého celku aj 
záverečný test, získalo Pamätný list od Provozně ekonomickej fakulty ČZU. 

Rečnícky kurz Speechcraft bol cyklus worshopov na rozvoj rečníckych a prezentačných 
zručností, ktorý VKJB realizovala v spolupráci s občianskym združením Toastmasters Košice. 
Trojmesačný kurz sa začal 28. septembra so šiestimi naplánovanými stretnutiami v periodicite 
každý druhý týždeň. Kvôli protipandemickým opatreniam sa nakoniec podarilo zrealizovať len 
dve stretnutia, ďalšie štyri sú odložené na obdobie, keď vzdelávacie aktivity knižnice budú 
povolené. 
 
Vzdelávacie podujatia pre deti a mládež  

Prečítané leto – celoslovenský projekt, v rámci ktorého boli v júli pripravené v Letnej 
čitárni v centrálnej požičovni čítania rozprávok spojené s ďalšími aktivitami pre deti. 9. 7. na 
tému draci a 16. 7. na tému okná a dvere do rozprávky. 

Adventné čítanie pre deti – celoslovenský projekt Celé Slovensko číta deťom v čase 
adventnom. Keďže sa tieto čítania nemohli uskutočniť naživo, uverejnili sme na našom 
youtube kanáli, internetovej stránke a sociálnych sieťach tri videočítania rozprávok súčasných 
slovenských autorov. 
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Výstavná činnosť  
Na výstavnú činnosť bola využívaná najmä vstupná hala centrálnej požičovne. 

Realizované boli predovšetkým fotografické výstavy, ale aj výstava remeselníckych výrobkov, 
posterov študentov základných umeleckých škôl a výstava uskutočnená v spolupráci s Českým 
spolkem v Košicích. Našou snahou bolo uskutočniť k výstavám aj sprievodné podujatia, ale 
vzhľadom na pandémiu koronavírusu, sa nám to nepodarilo pri väčšine výstav uskutočniť. 
 
Výstavy v Centrálnej požičovni  
Pamätné tabule v Miskolci 15.01. -  05.02. 
Výstava fotografií zo súťaže, ktorú vyhlásila Župná a mestská knižnica Františka II. Rákócziho 
v Miskolci ako súčasť aktivít projektu “Jedným klikom za pamätníkom”. 
Slovenský ornament majstra Kostelníčka 22.01 – 09.03. 
Výstava venovaná maliarovi Štefanovi Leonardovi Kostelníčkovi, uskutočnená v spolupráci so 
Súkromným etnografickým múzeum HUMNO a Záujmovým odborom regionalistiky Matice 
slovenskej.  
Sprievodné podujatia k výstave:  
Komentovaná prehliadka 22.01. – realizovaná kurátorkou výstavy PhDr. Gabrielou 
Čiasnohovou po slávnostnej vernisáži. 
Slovenský ornament 23.01. - tvorivá dielňa zameraná na tvorbu ornamentu s lektorkou PhDr. 
Čiasnohovou. 
Moja Európa 10.06. - 24.08.  
Výstava fotografií zo súťaže, ktorú vyhlásila Informačná kancelária Europe Direct, 
prevádzkovaná Úradom Košického samosprávneho kraja, pri príležitosti 15. výročia vstupu 
Slovenskej republiky do Európskej únie. 
Od krosien ku kobercom 26.08. – 21.09.  
Výstava priblížila návštevníkom nielen tkáčske remeslo, ale aj výrobu krosien, stroja slúžiaceho 
na výrobu tkanín. Vystavené boli výrobky manželov Kopilcových z obce Potoky pri Lipanoch. 
Pani Marta je zručnou tkáčkou, ktorá vyrába tkané koberce a pán Jozef vyrába krosná. 
NEŠEPKAJ, Povedz  to nahlas! 23.09. – 5.10. 
Výstava výtvarných prác žiakov základnej umeleckej školy z kampane Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny Košice zameranej na násilie páchané na deťoch. 
Druhý život Vendulky V 07.10. – 30.10. 
Výstava na 12 paneloch zmapovala príbeh českého židovského dievčaťa Vendulky Vogelovej. 
Spojila fotografie Jana Lukasa, ktorý Vendulkinu rodinu fotografoval do posledného okamihu 
pred ich odchodom do transportu, a literárne spracovanie tohto príbehu Ondřejom Kundrom. 
Výstava sa realizovala v rámci Dní českej kultúry 2020. 
Nova 2020  26.11.. – 18.01.  
Každoročná členská výstava fotoklubu Nova, ktorý pôsobí pri knižnici.  
 
Výstava v klubovej miestnosti, Hlavná 48 
Objavili sme svoj talent 18.06. – 10.07. 
Výstava absolventských prác výtvarného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy 
Hviezdička. Výstava mala 19.06. slávnostnú vernisáž. 
 
Výstavy v pobočkách VKJB 
Na jednotlivých pobočkách predstavovali svoju tvorbu remeselníci, či amatérski výtvarníci, 
vystavované boli knižné ilustrácie a výstavy zvyčajne boli putovné medzi pobočkami. 
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Nielen niťou 15.01.-17.02, pobočka Terasa 
Výstava ručných prác neformálnej skupiny žien Terasanky. Návštevníci pobočky mohli 
obdivovať pletené, háčkované a vyšívané výrobky, ale tiež patchwork a ďalšie techniky. 
Klub Nádej v umení 26.02. – 30.03, pobočka Terasa 
Členská výstava, kde návštevníci knižnice mohli vidieť práce vytvorené rôznymi výtvarnými 
technikami až po drobné ozdobné predmety. Výstava mala 26.02. slávnostnú vernisáž. 
Príroda v šperku 14.10.2020 – 13.11.2020, pobočka Terasa 
Výstava ručných prác a šperkov zo živice Ľudmily Polákovej. 
Nevšedné čítanie – výstava prác ilustrátorky Ivety Merglovej 
17. 6 2020 - 20. 7. 2020 – pobočka KVP 
22. 7. 2020 do 31. 8. 2020 – pobočka Šaca 
7. 9. 2020 – 5.10.2020 - pobočka Terasa 
Pamätné tabule v Košiciach – výstava víťazných fotografií súťaže Pamätné tabule - príbehy, 
osudy, história 
7.9.2020 – 5.10.2020 – pobočka Terasa 
7.10.2020 – 8.1.2021 – pobočka KVP 
Knihy krásne viazané 15.1. – 20.3. 2020, pobočka KVP 
Výstava prác umeleckého knihára Františka Cimboláka. V rámci výstavy sa konala beseda 
žiakov základnej školy s autorom výstavy.  
Handmade bábiky 21.9.2020 – 23.10.2020, pobočka KVP 
Výstava handmade bábik Miroslavy Szotákovej 
 
 
II. Regionálna činnosť 
1. Bibliografická činnosť 

Činnosť na bibliografickom oddelení bola zameraná na plnenie základných úloh, ktoré 
súviseli so získavaním a analytickým spracovaním dochádzajúcej regionálnej periodickej tlače 
a s budovaním súbežnej článkovej regionálnej databázy okresov Košice-mesto a Košice-okolie. 
Bibliografické záznamy boli elektronicky spracované v knižnično-informačnom systéme Virtua 
a zasielané do celoslovenskej databázy Súborného katalógu Články  katalógu Slovenská 
knižnica. 

Za sledované obdobie bolo analyticky spracovaných 1 276 bibliografických záznamov. 
Súčasťou tvorby záznamu bolo aj vkladanie adresy elektronického zdroja, vytvárali sa záznamy 
aj z elektronických zdrojových dokumentov. Priebežne sme sa podieľali na tvorbe regionálnych 
autorít, redigovala sa regionálna databáza podľa metodických pokynov SNK – zlučovanie, 
doplnenie autobiografických údajov personálnych autorít, kontrola duplicity v databáze a pod. 

Prioritná pozornosť bola venovaná denníkom Korzár, KOŠICE:DNES (od októbra 
vychádza ako týždenník) a týždenníku Košický večer. Z národnostnej tlače bolo spracované 
maďarské národnostné periodikum s celoslovenskou pôsobnosťou – mesačník Kassai Figyelő 
a časopis vydávaný Českým spolkom v Košiciach – Stříbrný vítr. Zo série regionálnych zborníkov 
bol za sledované obdobie v úplnosti spracovaný regionálny zborník Košické historické zošity, 
ktorý vydáva Dejepisný spolok v Košiciach. 

V rámci bibliografickej činnosti sa naďalej zhromažďovala, spracovávala a uchovávala aj 
miestna tlač, ktorú vydávajú jednotlivé mestské časti okresu Košice-mesto (18 titulov) 
a obecné úrady a mestské úrady okresu Košice-okolie (33 titulov). Pri poskytovaní regionálnych 
faktografických informácií sa aktívne využívala databáza KIS Virtua, ako aj bibliografické 
ročenky okresov Košice-mesto a Košice-okolie i príručná knižnica bibliografického oddelenia. 
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Pravidelne sa doplňovala elektronická verzia zoznamu periodických tlačí o nové 
prírastky regionálnych novín – Zoznam periodík vo fonde regionálnej zbierky po roku 1945, 
ktorý sa nachádza na webovej stránke knižnice. 

Naďalej sa doplňovala databáza literárnych osobností regiónov Košíc a Košice-okolie 
Tvorcovia krásnej literatúry od najstarších čias po súčasnosť. Databáza obsahuje krátke profily 
a tvorbu približne 370 spisovateľov. Jednotlivé heslá boli rozšírené o nové doplňujúce 
biografické údaje, informácie o ich tvorbe a pod. 

Za uplynulé obdobie boli kompletizované a do väzby pripravené regionálne periodiká – 
Korzár, Košický večer, KOŠICE:DNES, Kassai Figyelő. Tvoria súčasť fondu regionálneho oddelenia 
a sú prístupné čitateľom k prezenčnému štúdiu. Taktiež sa využívala možnosť  kopírovacích 
služieb. Miestna regionálna tlač je  uchovávaná v obaloch na bibliografickom oddelení a tvorí 
súčasť príručného fondu. 

Za účelom informovať verejnosť o aktivitách a prezentácii knižnice sa priebežne 
uskutočňoval monitoring médií a ostatných verejných informačných zdrojov. Záznamy o 
článkoch spolu s elektronickou verziou sa pravidelne uverejňovali na webovej stránke knižnice 
v rubrike O nás - V médiách. Z nich sa budoval archív článkov o knižnici, ktorý za sledované 
obdobie obsahuje 98 záznamov. V rámci dlhodobej archivácie sa z  výstrižkov  vytvárali 
elektronické kópie a doplnila sa elektronická databáza digitalizovaných článkov o knižnici. 
Pokračovalo sa  s budovaním : 
- videoarchívu knižnice, ktorý obsahuje televízne reportáže –  3 záznamy 
- audioarchívu knižnice, ktorý obsahuje rozhlasové relácie  - 5 záznamov 
 
Koordinačná a vzdelávacia činnosť 

Koordinácia bibliograficko-informačnej činnosti regionálnych knižníc Košického 
samosprávneho kraja sa v sledovanom období vzhľadom k pandemickej situácii realizovala 
väčšinou v online priestore, a to buď formou elektronickej komunikácie alebo telefonickými 
konzultáciami. 

Vzdelávacia činnosť prebiehala tiež formou virtuálneho školenia. Slovenská národná 
knižnica – odbor Národná bibliografia obsahovo zabezpečila školenie pre knihovníkov – 
bibliografov, katalogizátorov na tému Tvorba personálnych autorít podľa katalogizačných pravidiel 
RDA, zameranú na praktickú tvorbu personálnych autorít. Uskutočnili sa štyri stretnutia, za našu 
knižnicu sa ho zúčastnili traja knihovníci, a to z oddelenia bibliografie a doplňovania.   
 
 
2. Regionálne a hudobné oddelenie 

Regionálne a hudobné oddelenia sú špecializované pracoviská knižnice, ktoré 
používateľom poskytujú knižnično-informačné služby, na regionálnom oddelení výhradne 
formou prezenčného štúdia knižničných dokumentov v priestoroch študovne.  

Rok 2020 sa v činnosti regionálneho oddelenia prejavil najmä opakovanými obdobiami, 
počas ktorých z dôvodu prijatých opatrení nemohli byť poskytované služby a študovňa bola 
zatvorená. Napriek tomu sa široké spektrum využitia knižničného fondu RO prejavilo v podobe 
nových publikácií, záverečných prác i rôznych článkov z pera našich používateľov.   

V rámci prác s knižničným fondom sa začalo s vyčleňovaním a presunom duplicitných 
dokumentov do skladových priestorov a s osobitným vyčlenením beletristických diel knižného 
fondu. V rámci tejto činnosti sa uskutočňovala priebežná kontrola, spojená s revidovaním 
a dopĺňaním existujúcich záznamov v knižnično-informačnom systéme Clavius. RO sa zároveň 
spolupodieľalo na katalogizácii nových prírastkov. Knižničný fond oddelenia bol dopĺňaný 
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najmä kúpou a darom. Priebežne sa archivovala zbierka špeciálnych tlačovín a grafických 
dokumentov.   

V rámci propagačných aktivít regionálneho oddelenia bolo za uplynulý rok 
zverejnených s týždennou pravidelnosťou 47 článkov v periodiku Košický večer a 16 
tematických článkov z histórie Košíc v rámci Virtuálnej knižnice na web stránke VKJB.  

Z dôvodu platných protipandemických opatrení boli hromadné podujatia značne 
obmedzené. V spolupráci s Dejepisným spolkom v Košiciach a Klubom vojenskej histórie 
Beskydy sa uskutočnila odborná konferencia „Slovensko a prvá svetová vojna.“   

V roku 2020 bola v dôsledku pandémie koronavírusu výrazne obmedzená aj výpožičná 
činnosť hudobného oddelenia a zvýšená pozornosť bola venovaná práci s jednotlivými 
fondami. Priebežne prebiehalo doplňovanie neúplných katalogizačných záznamov starších 
knižných titulov i nových prírastkov kníh predmetovými heslami, realizoval sa i analytický popis 
odborných zborníkov (Hudobný archív, Slovenská hudba, Musicologica slovaca). Celkovo tak 
bolo zrevidovaných 800 katalogizačných záznamov kníh. V mesiacoch marec a apríl bola 
kompletne spracovaná zbierka hudobnín, ktorú knižnici daroval muzikológ K. Medňanský 
(celkom 119 titulov), v mesiaci október bol zrealizovaný výber nových titulov hudobnín formou 
objednávok notového materiálu zo zahraničných vydavateľstiev. Do fondu hudobnín pribudlo 
v roku 2020 454 knižničných jednotiek (164 nové prírastky, 290 dary), pričom všetky boli 
skatalogizované na hudobnom oddelení. Naďalej prebiehalo retro spracovanie starších titulov 
gramoplatní. Celkovo bolo z ručnej do elektronickej evidencie prevedených 643 LP platní, 
priebežne prebiehala revízia katalógu audio-vizuálnych dokumentov. V letných mesiacoch 
bola zrealizovaná obsahová revízia fondu kníh a hudobnín uložených v príručnom sklade, na 
vyradenie bolo pripravených 95 poškodených a duplicitných titulov. 

Počas obmedzenia služieb knižnice v jarných mesiacoch prebiehala príprava video 
ukážok, potrebných na doplnenie katalogizačných záznamov slovenskej ľudovej hudby v rámci 
projektu Hudobno-folklórny miestopis východného Slovenska (319 video ukážok). Zároveň 
bola mapa v spolupráci s bibliografickým oddelením priebežne doplňovaná záznamami 
z regionálnej tlače. Pracovníčka oddelenia technicky zabezpečovala realizáciu a postprodukciu 
jednotlivých častí video čítania v rámci virtuálnej knižnice. 

Oblasť kolektívnych podujatí bola limitovaná pandemickou situáciou a z plánovaných 
aktivít sa podarilo uskutočniť len tri. V mesiaci január to bol tradičný novoročný koncert pre 
dôchodcov, ktorý organizujeme v spolupráci so ZUŠ M. Hemerkovej. V rámci Týždňa 
slovenských knižníc pripravilo oddelenie videoprojekciu opery G. Rossiniho Le comte Ory a 
začiatkom septembra sa na nádvorí Barkóczyho paláca uskutočnil každoročný sviečkový 
koncert, prezentovaný napriek mimoriadnym okolnostiam ako súčasť medzinárodného 
festivalu Šengenský poludník. Pripravená bola tiež prezentácia venovaná osobnosti K. Čapka, 
ďalšiu časť cyklu Už vím, co budu číst... (Český spolok) sa už nepodarilo zrealizovať. 

V období obnovenia prevádzky knižnice boli na oddelení poskytované výpožičné, 
bibliograficko-informačné, rešeršné a reprografické služby v plnom rozsahu. 
 
3. Metodická činnosť 

Uplynulý rok ovplyvnil i metodickú činnosť knižnice. V priebehu roka došlo 
k personálnej zmene na pozícii krajského metodika. Knižnica metodicky usmerňovala 
a koordinovala aj bibliograficko-informačnú činnosť vo verejných knižniciach Košického 
samosprávneho kraja, KMK Košice a ŠVK Košice v spolupráci s Národnou bibliografiou SNK 
v rámci dostupných možností. 
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Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach v zmysle Zákona o knižniciach a zriaďovacej 
listiny metodicky usmerňuje okrem regionálnych knižníc aj činnosť knižníc okresu Košice-
okolie. Okrem iných aktivít sprostredkováva knižniciam informácie o celoslovenských 
a regionálnych aktivitách a dianí v rámci knihovníctva. Od roku 2016 došlo k zmene 
organizačnej štruktúry organizácie, pričom bolo zrušené samostatné metodické oddelenie, 
ktorého agenda prešla do kompetencie Útvaru regionálnej, koordinačnej a projektovej 
činnosti. 

Prijaté opatrenia neumožňovali vykonávať metodické návštevy v obecných knižniciach 
okresu Košice-okolie. Metodická pomoc sa poskytovala formou telefonických konzultácií  
a  e-mailom. Knižnice boli informované najmä o prijatých opatreniach a usmerneniach, ktoré 
sa týkali zatvorenia a následného otvorenia knižníc. Taktiež boli informované o možnostiach 
získania grantov z Fondu o podporu umenia a boli tiež vyzvané k spolupráci pri zbere údajov 
k vyhodnoteniu plnenia vybraných štandardov. 
 
III. Publikačná činnosť 

1. KOZOVÁ, Eva. Info z knižnice – pobočka VKJB v Šaci. In Šačanské novinečky, 2020, roč. 
18, č. 1, s. 6. 

2. KOZOVÁ, Eva. Beseda s Barborou Vanickou. Informácie z knižnice. In Šačanské 
novinečky, 2020, roč. 18, č. 2, s. 7. 

3. ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána 
Bocatia. In Košický večer, 2020, roč. 53, č. 1, s. 10. 
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Bocatia. In Košický večer, 2020, roč. 53, č. 2, s. 10. 
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Bocatia. In Košický večer, 2020, roč. 53, č. 4, s. 10. 
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8. ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána 
Bocatia. In Košický večer, 2020, roč. 53, č. 6, s. 10. 

9. ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána 
Bocatia. In Košický večer, 2020, roč. 53, č. 7, s. 10. 

10. ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána 
Bocatia. In Košický večer, 2020, roč. 53, č. 8, s. 10. 

11. ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána 
Bocatia. In Košický večer, 2020, roč. 53, č. 9, s. 10. 

12. ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána 
Bocatia. In Košický večer, 2020, roč. 53, č. 10, s. 10. 

13. ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána 
Bocatia. In Košický večer, 2020, roč. 53, č. 11, s. 10. 

14. ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána 
Bocatia. In Košický večer, 2020, roč. 53, č. 12, s. 10. 

15. ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána 
Bocatia. In Košický večer, 2020, roč. 53, č. 13, s. 10. 

16. ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána 
Bocatia. In Košický večer, 2020, roč. 53, č. 14, s. 12. 
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17. ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána 
Bocatia. In Košický večer, 2020, roč. 53, č. 15, s. 10. 
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20. ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána 
Bocatia. In Košický večer, 2020, roč. 53, č. 18, s. 12. 
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24. ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána 
Bocatia. In Košický večer, 2020, roč. 53, č. 22, s. 12. 

25. ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána 
Bocatia. In Košický večer, 2020, roč. 53, č. 23, s. 10. 
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27. ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána 
Bocatia. In Košický večer, 2020, roč. 53, č. 25, s. 10. 

28. ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána 
Bocatia. In Košický večer, 2020, roč. 53, č. 26, s. 10. 

29. ONDREJŠÍK, Tomáš. Kúpaliská kedysi. Obľube sa tešila Gajdovka aj s opálenými 
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roč. 53, č. 27, s. 5. 

30. ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána 
Bocatia. In Košický večer, 2020, roč. 53, č. 27, s. 12. 

31. ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána 
Bocatia. In Košický večer, 2020, roč. 53, č. 28, s. 12. 

32. ONDREJŠÍK, Tomáš. Storočné zvesti košických novín. Z archívu Verejnej knižnice Jána 
Bocatia. In Košický večer, 2020, roč. 53, č. 29, s. 10. 
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Bocatia. In Košický večer, 2020, roč. 53, č. 31, s. 13. 
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3.3 Cezhraničná a medzinárodná spolupráca  

Cezhraničná a medzinárodná spolupráca sa rozvíjala najmä v nadväznosti na realizáciu a 
implementáciu projektu v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko s 
partnerskou Župnou a mestskou knižnicou Františka II. Rákócziho v Miškovci. Spolupráca 
pokračovala aj s Knižnicou Maďarskej akadémie vied (MTA Könyvtár és információs központ), 
ktorá koordinuje národný program elektronických informačných služieb. V rámci neho získala 
knižnica bezplatný prístup k 9 najvyhľadávanejším maďarským databázam poskytujúcim 
prístup k e-knihám. Plánovaný workshop v Budapešti sa nemohol kvôli prijatým opatreniam 
konať. 

Knižnica dlhodobo spolupracuje i s partnerskými knižnicami v Českej republike. Vďaka 
spolupráci s Městskou knihovnou v Prahe majú čitatelia našej knižnice prístup k bezplatnému 
sťahovaniu e-kníh z fondu pražskej knižnice prostredníctvom nášho online katalógu. Vďaka 
spolupráci s Provozovňou ekonomickej fakulty Českej zemědelskej univerzity v Prahe sme ako 
prvá knižnica na Slovensku zriadili konzultačné stredisko na realizáciu Virtuálnej univerzity 
tretieho veku a umožnili seniorom na nej študovať. Spolupráca s Moravskoslezskou vědeckou 
knihovnou v Ostrave vyústila do medzinárodného projektu Libraries for edcation, na ktorý sme 
spoločne získali podporu v rámci projektu Erasmus+, spolupracovať na ňom sme mali aj 
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s knižnicou z Poľska - Biblioteka Miejska w Łodzi. Pandemická situácia však znemožnila začať 
realizovať tento projekt, a tak líder projektu z Čiech od projektu odstúpil. 

 
4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti 

4.1 Rozpočtové hospodárenie 
Rozpočet príspevkovej organizácie na r.2020 vo výške EUR 872.031,- bol schválený 

zastupiteľstvom KSK v súlade s uznesením č. 314/2019 zo dňa 13.12.2019 a oznámený 
organizácii dňa 19.12.2019. 
  V priebehu roka došlo k niektorým úpravám rozpočtu v zmysle rozpočtových opatrení: 
- Rozpočtové opatrenie č. B1 zo dňa 20.01.2020 – navýšenie programu 0040300 – Grant 

Interreg o EUR 102,- 
- Rozpočtové opatrenie č. B2 zo dňa 13.07.2020 – navýšenie programu 0040800 – nákup 

kníh o EUR 8.000,- 
- Rozpočtové opatrenie č. B3 zo dňa 22.07.2020 – zníženie programu 0040100 – 

nevyčerpané mzdy v dôsledku COVID-19 – o sumu EUR 39.011,- 
- Rozpočtové opatrenie č. B4 zo dňa 30.09.2020 – navýšenie programu 0040200 – 

spolufinancovanie projektu „1+1“ o sumu EUR 250,- 
- Rozpočtové opatrenie č. B5  zo dňa 02.10.2020 – navýšenie programu 0040200 -  

dofinancovanie projektov „Knihy na dosah“ (honoráre autorov) a Interreg (kalendár 
Pamätníky) o sumu EUR 2.500,- 

 

Ukazovateľ   Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť /čerpanie k 31.12 

Bežný transfer 872.031,-  843.872,-  843.871,-  

Kapitálový transfer 0  0  0  

Spolu 872.031,-  843.872,-  843.871,-  

 
 

Príjmy celkom  Výdavky celkom 

966.298,-  888.816,-  

  
Príjmy celkom Transfer od 

zriaďovateľa 
Granty a transfery Príjmy z prenájmu Iné nedaňové 

príjmy 
Zostatok prostriedkov 

z predch. rokov 

 
966.298,- 

 
843.871,- 

 

 
38.128,- 

 
7.966,- 

 
28.643,- 

 
47.690,- 

 

Výdavky celkom Mzdy, platy a OOV Odvody Tovary a služby Bežné transfery Kurzové rozdiely 
 

888.816,- 
 

434.416,- 158.321,- 293.659,- 2.420,- 0 

 

Výdavky celkom Výdavky na prevádzku Výdavky na činnosť 
 

888.816,- 
 

857.110,- 31.706,- 
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Hospodárenie organizácie VKJB v r.2020 výrazne ovplyvnila pandémia COVID-19. 
Prejavilo sa to podstatným znížením príjmov/ výnosov jednak z titulu krátenia príspevkov od 
zriaďovateľa, ako aj z dôvodu obmedzenia návštevnosti pobočiek (výnosy z predaja služieb 
v r.2020 poklesli o 28,21% oproti r.2019). Zároveň došlo k navýšeniu výdavkov /nákladov na 
hygienické opatrenia a nákup ochranných pomôcok nevyhnutných na zabezpečenie ochrany 
zdravia tak zamestnancov ako aj návštevníkov knižnice. 
 
Celkové výnosy v r.2020                  EUR    955.135,- 
Celkové náklady v r.2020                  EUR    940 941,- 
Rozdiel – hospodársky výsledok – zisk  EUR      14 194,- 
 
VÝNOSY  
 

  Suma v EUR  
Popis výnosov (účet a názov) r.2019 r.2020 
602 - Tržby z predaja služieb 41 033 29 458 
z toho:       -  nájomné  11 763 8 006 
                    - zápisné deti 1 336 797 
                    - zápisné dospelí 20 547 16 117 
                    - upomienky 5 987 3 966 
                    - kopírovanie 781 337 
                    - ostatné služby (MVS, rešerš,...) 619 235 
604 - Tržby z predaja kníh 329 441 
648 - Ostatné výnosy s prev.činností 9 273 6 581 
z toho:     -  stratené knihy, burza kníh,...  445 524 
                    - rezervácie, ostatné služby 1 753 1 256 
                    - dobropisy 2 323 4 476 
                    - počítačové kurzy 150 325 
                    - poistné plnenie r.2019 4 588 0 
653 - Zúčtovanie rezerv 7 026 8 396 
657 - Zúčtovanie opravných položiek 41 108 
662 - Bankové úroky 14 9 
691 - Výnosy z bežných transférov - VÚC 847 702 843 871 
692 - Výnosy z kapitálových transférov 43 208 48 252 
693 - Výnosy z transférov zo ŠR a od iných subj.VS 57 597 17 169 
z toho:     - kultúrne poukazy 269 437 
                   - z rozpočtu mestských častí 2 360 2 400 
                   -  FPU, Fond na podporu kultúry nár. menšín 37 936 4 755 
                   - refundácia miezd z Úradu práce 17 032 9 577 
694 - Výnosy z kap.transférov zo ŠR 751 750 
695 - Výnosy z bežných transférov od ES 4 710 0 
697 - Výnosy z transf. od ost.subjektov mimo VS 250 100 

Spolu výnosy: 1 011 934 955 135 
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NÁKLADY   
  Suma v EUR  
Popis nákladov (účet a názov) r.2019 r.2020 
501 - Spotreba materiálu 102 550 95 724 
502 - Spotreba energie 77 409 73 943 
504 - Predaj kníh 329 441 
511 - Opravy a udržiavanie 11 398 40 009 
512 - Cestovné 2 006 401 
513 - Náklady na reprezentáciu 344 114 
518 - Ostatné služby 108 981 54 528 
521 - Mzdové náklady 445 919 440 142 
524 - Zákonné sociálne poistenie 153 867 144 337 
525 - Ostatné sociálne poistenie 5 616 5 437 
527 - Zákonné sociálne náklady 26 237 24 438 
532 - Daň z nehnuteľnosti 1 289 1 852 
538 - Ostatné dane a poplatky 1 138 1 348 
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 580 516 
551 - Odpisy DINM a DIHM 43 959 49 002 
553 - Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti 8 396 8 550 
563 - Kurzové straty 4 0 
568 - Ostatné finančné náklady 196 159 

Spolu náklady: 990 218 940 941 
 
 
Spotrebované nákupy (účty 501 – 504) 
 

Najväčšiu položku spotrebovaného materiálu (účet 501) v r.2020 predstavoval nákup 
kníh a časopisov. Časopisy  a denná tlač boli zakúpené v hodnote EUR 9.773,-. Knižničný fond 
sa obohatil o knihy v hodnote EUR 66.441,-. Prostriedky na nákup kníh a časopisov boli 
prevažne z rozpočtu KSK (EUR 69.504,-). Časť prostriedkov bola získaná v rámci projektov 
a grantov:  
- Fond na podporu umenia – zost. z r.2019   EUR 1.886,- (na r. 2020  bola poskytnutá suma 

EUR 20.000,-, zatiaľ sa nepoužila na nákup kníh, ostáva do r.2021)  
- Fond na podporu kultúry národnostných menšín – česká literatúra EUR 1.880,- (celková 

suma poskytnutých prostriedkov bola EUR 2.850,-, do r.2021 ostáva dočerpať EUR 970,-) 
- z rozpočtov mestských častí:         Barca       EUR    400,- 

     Jazero      EUR    200,- 
      Šaca        EUR 1.700,- 

 
V priebehu r.2020 sme čiastočne obnovili počítače ( EUR 7.713,-) a zariadenie interiéru 

v pobočke Šaca (EUR 3.647,-) nakoľko už boli v havarijnom stave.  
Sumu EUR 3.749,- predstavujú výdavky na hygienické opatrenia a nákup ochranných 

pomôcok nevyhnutných na zabezpečenie ochrany zdravia tak zamestnancov ako aj 
návštevníkov knižnice,  na zabránenie šírenia pandémie COVID-19  v súlade s vydanými 
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vyhláškami, opatreniami, nariadeniami na vládnej úrovni, hlavného hygienika atď. a 
príslušnými pokynmi predsedu KSK. 
 Ostatné výdavky tvoriace položku spotreba materiálu boli použité na nákup 
kancelárskeho, čistiaceho, údržbárskeho a iného materiálu, PHM... 
 
 Spotreba energií (účet 502) predstavuje spotrebu elektrickej energie, tepla a vody. 
Došlo k čiastočnej úspore v porovnaní s minulými obdobiami v dôsledku prijatých opatrení 
(výmena neónov za lineárne LED trubice) ale aj v dôsledku obmedzenia činnosti knižnice 
v r.2020 z dôvodu pandémie COVID-19. 
 
Spotreba energií spolu:   r.2018  EUR 76.253,- 
        r.2019  EUR 77.408,- 
        r.2020  EUR 73.943,- 
 
Opravy a udržiavanie (účet 511) 
 
 V r. 2020 pokračovala knižnica v skrášľovaní priestorov na pracovisku Hviezdoslavova 
5, kde boli vymenené vstupné dvere (EUR 12350,-) a v dôsledku havarijného stavu bol 
opravený výťah (výmena hydraulického oleja a riadiacej jednotky v sume EUR 5886,-).  
V budove na Hlavnej 48 boli menené okná na 2.poschodí (EUR 12.540,-), došlo k čiastočnému 
zatepleniu stropu položením tepelnej izolácie (EUR 4790,-) a tým k zníženiu úniku tepla.  Na 
pobočke P2-KVP Hemerkova 2 boli vymenené svietidlá a žalúzie v celkovej sume EUR 2864,-. 
Ostatné náklady na opravy a udržiavanie súviseli s bežnou údržbou výpočtovej a kancelárskej 
techniky, s údržbou motorového vozidla. 
 
 
Ostatné služby (účet 518) predstavujú náklady spojené s nájmom priestorov (nájomné, 
upratovanie, deratizácia, poplatky za telefón, internet, revízia elektrozariadení, výťahov, 
likvidácia odpadu, zabezpečenie BOZP a PO), náklady na školenia, na honoráre a zmluvy 
s autormi, poštovné... 
 
Osobné náklady (účty 521 až 527)  
 
Predstavujú mzdové náklady a zákonné sociálne poistenie. Priemerná mzda na jednoého 
zamestnanca bola 928,89. Vekový priemer zamestnancov bol 46 rokov.  

V zmysle kolektívnej zmluvy platíme poisteným zamestnancom príspevok na 
doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 2% alebo 3% z vymeriavacieho základu poistencov 
podľa ich veku. Celkovo v r.2020 predstavoval príspevok na DDP sumu EUR 5.437,-. 

Zákonné sociálne náklady pozostávajú z príspevku na stravu zamestnancov (EUR 
16.624,-), povinného prídelu do sociálneho fondu (EUR 4191,-), náhrady príjmov pri PN (EUR 
2243,-) a vyplateného odchodného (EUR 1.351,-). 
 
Ostatné dane a poplatky a ostatné náklady (účty 532 až 548) 
 
 Čerpanie na týchto položkách predstavuje úhradu dane z nehnuteľnosti, 
koncesionárske poplatky, poplatky za odpad, poplatky LITA, príspevok do literárneho fondu 
členské príspevky a ďalšie poplatky (notárske, za podanie projektov...). 
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4.2 Správa majetku 
  

VKJB poskytuje svoje služby v 9 pobočkách. 7 pobočiek je v podnájme, pobočka na 
Hviezdoslavovej je v prenajatej budove a objekt na Hlavnej 48 je vo vlastníctve KSK.  

 Objekt na Hlavnej 48 je pamiatková budova s certifikátom bezbariérovej budovy. Časť 
priestorov bola zrekonštruovaná v r.2012 v rámci projektu KSK Ostrovy kultúry – Otvorená 
zóna 4.  V r.2020 bola zrealizovaná výmena okien na 2.poschodí a z dôvodu zamedzenia úniku 
tepla bol čiastočne zateplený strop budovy. Nakoľko ide o historickú budovu a rekonštrukcia 
bola zrealizovaná ešte v r.1996, bolo by potrebné vymeniť okná aj na 1.poschodí, vrátane 
obnovy balkóna a opravy fasády (zatečená fasáda, potrebuje nový náter). Okrem toho je 
potrebné v budove vymeniť zabezpečovací systém s kamerovým systémom, príp. s napojením 
na pult polície. 
 
 Objekt na Hviezdoslavovej 5 je vo vlastníctve mesta Košice, ktoré prenajalo knižnici 
tieto priestory na základe zmluvy s KSK na dobu 50 rokov do 12.12.2051. V r.2012 v rámci 
projektu KSK Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 5 bola zrealizovaná prístavba nových priestorov. 
V súčasnosti by bolo potrebné opraviť fasádu budovy, nakoľko je zatečená a opadáva.  
 

1. Opravy a údržba  
Celkový objem financií  Poznámka 

40.009,-  
 
 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby 

Názov akcie Realizované práce 
Objem 
finančných 
prostriedkov 

Zdroj financovania 
Poznámka 

Výťah 
Hviezdoslavova 5 

Výmena hydraulického oleja, 
výmena riadiacej jednotky 5.886,- KSK 

Havarijný stav 

Pobočka P2 – KVP, 
Hemerkova ul. 

Výmena svietidiel, žalúzií 2.864,- KSK 
 

Vstupné dvere 
Hviezdoslavova 5 

Výmena vstupných dverí 12.350,- KSK 
 

Hlavná 48 Výmena okien na 2.posch. 12.540,- KSK  

Hlavná 48 Zateplenie podkrovia 4.790,- KSK  
 

2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby 
 

Názov akcie 

Termín realizácie 
celej investičnej 
akcie (začiatok – 
koniec) 

Realizované práce v danom 
roku  

Objem finančných 
prostriedkov 

Zdroj 
financovania 

Poznámka 

      

 
V roku 2020 neboli vykonávané žiadne rekonštrukcie či novostavby. 
 
 

3. Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách 
 
Prenájom nami spravovaných priestorov 
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 Časť priestorov v objekte Hlavná 48 sa prenajíma na základe zmluvy o nájme 
nebytového priestoru spoločnosti Gabriela Sotáková- GAROMI – hradia mesačné nájomné 
a služby spojené s užívaním priestoru. Časť priestorov využíva subjekt Košice-Region-Turizmus 
na základe zmluvy o výpožičke bezodplatne -  hradia iba náklady spojené s užívaním 
priestorov, nakoľko sa jedná o subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.  
 

Objekt – stručná špecifikácia, adresa 
Nájomník Trvanie nájomného vzťahu od 

- do 

Výška získaných prostriedkov z nájmu 
(vrátane služieb spojených s nájmom) za 
rok 2020 

Hlavná 48 – zmluva 
o výpožičke č. 1/2013 

Košice Región 
Turizmus 

01.07.2013 – 31.12.2021 5.674,- (služby, bez nájmu) 

Hlavná 48 – zmluva o nájme 
nebytového priestoru č. 

1/2015 

Gabriela Sotáková - 
GAROMI 01.05.2015 - neurčito 9.016,- (nájom a služby) 

 
Nájomné vzťahy, kde je knižnica v podnájme 
 

Objekt – stručná špecifikácia, adresa 
 Prenajímateľ - vlastník Trvanie nájomného vzťahu od - 

do 
Výška výdavkov na nájom (vrátane 
služieb spojených s nájmom)  roku  
2020 

P2 – KVP, Hemerkova 39 OMIDA s.r.o. Košice 01.07.2011 - neurčito 17.584,- 

P5 – Barca, Abovská 32 
Mestská časť    
Košice-Barca 

  0 

P7 – Terasa, Trieda SNP 48/A 
Bytový podnik mesta 

Košice, s.r.o. 01.01.1993 – 31.12.2022 10.696,- 

P11 – Jazero, OC Čingov, 
Uralská 3 

Mestská časť Košice – 
Nad jazerom 

01.03.2006 - neurčito 6.081,- 

P-13 – Furča, OC Torysa, 
Jaltská 2 

PB Capital a.s. 
01.02.2016 - neurčito 5.336,- 

P14 – Šaca, Kultúrne stredisko 
Železiarenská 7 

Mestská časť     
Košice-Šaca 

01.01.1985 - neurčito 3.141,- 

Prezidentská knižnica,    
Hlavná 27 

Východoslovenská 
galéria 

01.07.2015 - neurčito 0 

 
 
4.3 Projektová  úspešnosť 
 

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 

Názov projektu 

Cieľ projektu - 
stručne Finančný zdroj, 

program, 
podprogram 

Skutočné náklady projektu 
Termín 

realizácie 
Poznámka 

 
Získaná 
dotácia 

Zdroje  
z KSK 

Vlastné 
zdroje 

Ostatné Spolu 

1+1 

Prezentácia 
slovenskej 

literatúry a jej 
tvorcov 

FPU 

  
 

3 500 250 0 0 3 750 
marec 2020 – 

jún 2021 

Projekt 
v realizácii aj 
v roku 2021 

Podporujeme 
čítanie i knižný 

trh 
Akvizícia fondu FPU 20 000 0 0 0 20 000 

1.7.2020 – 
30.6.2021 

Projekt 
v realizácii aj 
v roku 2021 

Z českých 
prameňov Akvizícia fondu FPKNM 2 850 150 0 0 3 000 

3.8.2020 – 
31.3.2021 

Projekt 
v realizácii aj 
v roku 2021 
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Knihy na dosah 
Realizácia 

literárneho e-
magazínu 

SAK 
 200 0 0 0 200 

apríl – jún 
2020  

Knižnica – moja 
brána do sveta 

kníh 
Akvizícia fondu MÚ MČ Nad 

jazerom 
200 0 0 0 200 1.3.2020 – 

30.6.2020 
 

Podpora 
pobočky Košice-

Šaca 
Akvizícia fondu MÚ MČ Šaca 1 700 0 0 0 1 700 

1.7.2020 – 
31.12.2020  

Čítanie 
a kreativita pre 

všetkých 

Akvizícia fondu a 
aktivity 

MÚ MČ Barca 500 0 0 0 500 1.3.2020 – 
15.12.2020 

 

Kultúrne 
poukazy 

Kultúrne poukazy MK SR 437 0 0 0 437 
2.6.2020 – 
15.11.2020 

 

Zvýšenie 
zamestnanosti 

znevýhodnených 

Zamestnanosť 
znevýhodnených 

Úrad práce, 
sociálnych vecí a 

rodiny 
10 789 0 0 0 10 789 2020 

Súhrnná suma 
za 2 projekty 

Nákup knižného 
fondu 

a realizácia 
prednášok a 
workshopu 

Akvizícia fondu a 
aktivity MÚ MČ Západ 300 0 0 0 0 

1.3.2020 – 
30.6.2020 

Dotácia vrátená 
pre zlú 

pandemickú 
situáciu 

Nádej v umení Kurz kresby a 
maľby pre seniorov 

MK SR 3 500 0 0 0 0 02.09.- 31.12. 
nerealizované 

Dotácia vrátená 
pre zlú 

pandemickú 
situáciu 

LIBRARIES FOR 
EDUCATION 

Informačná 
gramotnosť 

v knižniciach,  
marketing knižníc 

Erasmus+ 21 951 0 0 0 0 01.09. 2020 – 
31.08. 2023 

nerealizované 

Líder projektu 
odstúpil, projekt 
sa nerealizoval. 

 
1+1 - Projekt 1+1 je pokračovaním rovnomenného projektu, ktorý VKJB úspešne realizuje od 
roku 2016. Naším cieľom je predstaviť čitateľom knižnice aj širokej verejnosti súčasných 
literárnych tvorcov, autorov umeleckej, žánrovej a populárno-náučnej literatúry, v širšom 
kultúrnom kontexte. Zámerom projektu je pokračovať v osvedčenom formáte a vysokom 
profesionálnom a kreatívnom prevedení kultúrno-vzdelávacích aktivít VKJB. Naším cieľom je 
priblížiť verejnosti súčasnú literárnu a kultúrnu scénu a zvyšovať tak jej vzdelanostnú úroveň 
a stimulovať čitateľskú gramotnosť. Projekt bude realizovaný formou literárnych večerov: 
literárnych besied a autorských čítaní. Podľa osvedčenej koncepcie si každý autor k sebe prizve 
ďalšieho hosťa, pôsobiaceho v niektorej kultúrnej alebo umeleckej oblasti – niekoho, s kým je 
tvorivým alebo ľudským spôsobom spriaznený. Celkovo sa podujatí zúčastní 14 hostí. Súčasťou 
vybraných večerov bude aj hudobná produkcia. Z podujatí budú vyhotovené videozáznamy, 
následne uverejnené na stránke knižnice, čím zabezpečíme ich dostupnosť aj pre tých, ktorí sa 
na podujatí nemohli zúčastniť. 
 
Podporujeme čítanie i knižný trh – Cieľom projektu je podpora čítania ako základného 
kameňa čitateľskej gramotnosti a alternatívnej voľby trávenia voľného času prostredníctvom 
kvalitného, aktualizovaného a systematického doplňovania fondu knižnice. Dlhodobým cieľom 
je stabilizovať existujúcu čitateľskú základňu, ale aj rozšíriť čitateľskú komunitu a poskytnúť 
kvalitný a rozmanitý obsah na všetkých 9 pracoviskách knižnice. Osobitným cieľom je snaha o 
podporu tých článkov knižného segmentu, ktoré to v súčasnej ťažkej situácii spôsobenej 
koronavírusom a následkom súvisiacich obmedzení s nimi súvisiacich najviac potrebujú 
(lokálne kníhkupectvá, malí vydavatelia). Chceme tak prispieť k reštartu a udržaniu knižného 
trhu, ktorý sa významne podieľa na vytváraní a šírení kultúrnych a spoločenských hodnôt a 
zároveň je tiež významným zamestnávateľom. V súčasnom období dobrovoľnej sociálnej 
izolácie je kniha ideálnym spoločníkom na trávenie voľného času a udržanie mentálneho 
zdravia. 
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Z českých prameňov – Zámerom projektu je budovanie tematickej knižnice v knižnici s cieľom 
ponúknuť predovšetkým príslušníkom početnej českej menšiny v Košiciach českú beletriu, 
odbornú literatúru, periodiká a stály kontakt s kvalitnou českou literatúrou, českým jazykom 
a reáliami zlepšením ich dostupnosti v knižnici. Projekt bude prezentovať súčasné české 
kultúrne a spoločenské hodnoty a odborné poznatky. Česká beletria – Cieľom je okrem 
obohatenia ponuky pre čitateľov českej národnosti, ich využitie v činnosti národnostných 
organizácií či členmi literárneho klubu a návštevníkmi elektronického literárneho portálu, kde 
na ne upriamime pozornosť. Náučná literatúra – Využívajú ju aj študenti stredných a vysokých 
škôl pri štúdiu. Mladým ľuďom českej i slovenskej národnosti priblížime okrem poznatkov aj 
český jazyk. Hlavnou aktivitou je systematické budovanie fondu kvalitnej českej prozaickej a 
odbornej literatúry aj pestrej ponuky českých periodík. 
 
Knihy na dosah – literárny portál Knihy na dosah realizuje VKJB od roku 2017. Portál je 
dostupný cez doménu www.knihynadosah.sk, cez webstránky viacerých knižníc, zdieľajú ho 
všetky knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a PSK, dostupný je aj cez hlavnú stránku KSK. 
Zámerom je podporovať tvorbu autorov a naďalej prinášať čitateľom portálu hodnotný obsah, 
ktorý bude propagovať literatúru a knihy dostupným spôsobom. Zámerom je, aby portál bol 
vizuálne príťažlivý, žánrovo pestrý a dokázal osloviť rôzne vekové kategórie čitateľov. Cieľom 
je urobiť z portálu vyhľadávanú platformou pre literatúru a propagovať našich autorov aj v ČR. 
Pri napĺňaní týchto zámerov využijeme možnosti, ktoré ponúkajú novodobé komunikačné 
prostriedky. Projekt bude realizovaný prostredníctvom existujúceho portálu, ktorý budeme 
pravidelne dopĺňať o nové diela a články mapujúce literárne dianie u nás i vo svete. Projekt, 
určený širokej čitateľskej verejnosti, má predpoklady stať sa trvalo udržateľným s presahom aj 
do zahraničného priestoru. 
 
Nádej v umení 
Kurz kresby a maľby pre našich čitateľov v seniorskom veku. Malo ísť o cyklus ôsmich 
prednášok a tvorivých dielní, zameraných na základné metódy výtvarnej tvorby, výtvarné 
techniky a pomôcky i na získanie zručností pri práci s nimi. Kurz bol zostavený ako úvod do 
výtvarnej tvorby. Každá téma mala teoretickú aj praktickú časť. Lektorkou mala byť 
akademická maliarka Darina Kopková, výtvarná pedagogička. Teoretickú časť tvorili poznatky 
o kresliarskych a maliarskych materiáloch, základných technikách kresby, maliarskych 
technikách a pomôckach, metódach výstavby obrazu, témach, kompozícii a farebnej skladbe. 
V praktickej časti išlo o zručnosti pri kresbe ceruzou, uhľom a pastelom ako aj pri maľbe 
temperovou a akrylovou farbou. 
 
LIBRARIES FOR EDUCATION 
Medzinárodný projekt, ktorý priamo nadväzoval na projekt Knižnice pre vzdelávanie 50 plus, 
ktorý spolu riešili Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach a Moravskoslezská vědecká 
knihovna v Ostravě. Projekt mal mať 3 partnerov. Lídrom projektu bola Moravskoslezská 
vědecká knihovna v Ostravě a partnermi VKJB v Košiciach a Biblioteka Miejska w Łodzi z Poľska. 
Zo širokej problematiky vzdelávania návštevníkov boli vybraté 3 okruhy, ktoré mali byť 
spracované podrobne a vzorovým spôsobom. Naša knižnica sa mala venovať marketingu 
knižníc a ich vzdelávacích podujatí pre seniorov. 
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5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov 
 
Stav k 31.12. 

Pracovná pozícia – názov  
(v súlade s organizačnou štruktúrou) 

 Úväzok (v %) Počet ľudí – 
fyzický stav 

Obsadená v roku 2020 
(áno/nie)  

Pozn. 

riaditeľka 100 1 áno  

asistentka riaditeľky 100 1 áno  

Vedúca útvaru knižničných fondov a služieb 100 1 áno  

Vedúca útvaru reg. koor. a proj. činnosti, krajský 
metodik 

100 1 áno  

Vedúca útvaru ekon.-tech. 100 1 áno  

Účtovník, správca majetku 100 1 áno  

Vedúca oddelenia, sprac. Kniž. fondov, ochr.  
a revízie KF 

100 1 áno  

Vedúca oddelenia – projektový manažér 100 1 áno  

Knihovník 100 28 áno  

manažér 100 3 áno  

údržbár 100 1 áno  

upratovačka 100 2 áno  

upratovačka Spolu tvoria 
122% 

5 áno  VPP- 5 
zamestnancov 

 
 
Pohyb zamestnancov 

  Pozn. 
Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav) 40,5  
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav) 40,8  
Počet novoprijatých 3  
Počet tých, čo odišli 2  

 
 

6. Marketing a propagácia  
 

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach propagovala svoje aktivity a podujatia 
prostredníctvom všetkých dostupných informačných kanálov, aj s využitím najnovších 
technológií. Každá zverejnená informácia týkajúca sa aktuálnej činnosti, plánovaných podujatí, 
resp. ostatných oznamov VKJB sa objavila na stránke a facebookovom profile knižnice. Od 
mája sme na zdieľanie informácií začali využívať tiež sociálnu sieť Instagram.  

 Od januára do decembra 2020 navštívilo stránku www.vkjb.sk 44 412 používateľov. 
Celkový počet kliknutí na stránku bol 252 394. Jeden návštevník sa na stránke zdržal 
v priemere 1,51 minúty. 

Epidemiologická situácia ovplyvnila v minulom roku aj našu marketingovú 
a propagačnú stratégiu. Vo zvýšenej miere sme boli aktívni na sociálnych sieťach, kde 
prebiehala dominantná časť našej komunikácie a interakcie s verejnosťou. Aby sme nestratili 
kontakt s čitateľmi a priaznivcami knižnice, na pravidelnej báze sme na facebookovom 
a instagramovom profile vyhlasovali rôzne súťaže a výzvy. V minulom roku najviac 
zarezonovala Knižná výzva 2020, kde účastníci predstavovali svoje domáce knižnice na základe 
zadanej témy. Do celkovo osemnástich zadaní sa denne zapojilo približne sto ľudí. Veľkému 
úspechu sa tešila aj vedomostná súťaž Literárni detektívi.  Na desať otázok z oblasti literatúry 
prišlo viac ako 300 správnych odpovedí. Najúspešnejších účastníkov knižnica odmenila 
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vecnými cenami. Celkový dosah uverejnených príspevkov na sociálnych sieťach bol 
v uplynulom roku až 62 043.  

Pozvánky na podujatia v elektronickej podobe sme aj naďalej distribuovali 
prostredníctvom emailov a sms správ čitateľom knižnice, ktorých je 9 tisíc. Ku každej aktivite 
boli vytvorené pozvánky, plagáty, ku kľúčovým podujatiam aj tlačové správy. Informácie 
k podujatiam boli uverejnené na stránke a facebookovom profile knižnice, knižničnom 
celoslovenskom portáli Infolib a webových sídlach: Terraincognita, kamdomesta 
a kosiceonline. Plagáty v tlačenej forme sme umiestňovali v kníhkupectvách, školách 
a partnerských inštitúciách.  

O aktivitách knižnice sme informovali aj médiá prostredníctvom tlačových správ 
distribuovaných cez Slovenský syndikát novinárov. Správy o plánovaných podujatiach,  
reportáže z aktuálne realizovaných alebo už uskutočnených akcií boli zverejňované 
v tlačených periodikách, webových stránkach, rozhlase a televízii. Jednotlivé aktivity boli 
propagované aj prostredníctvom regionálnych a knihovníckych periodík s celoslovenskou 
pôsobnosťou. V sledovanom roku bol celkový počet mediálnych výstupov 465 čo je o 124 viac 
ako v roku 2019. Na tomto náraste sa najviac podieľali výstupy na sociálnych sieťach, kde 
počet zverejnených príspevkov narástol až o 191.  
 
Propagačné aktivity 

Najvýznamnejšie propagačné aktivity (počet a stručný popis) 
Tlačené výstupy 
 
 

62 
Veľkú časť tlačených výstupov (47) tvorili články 
propagujúce fond regionálneho oddelenia. Boli 
publikované v týždennej periodicite v týždenníku Košický 
večer  pod názvom Storočné zvesti košických novín. Z 
archívu Verejnej knižnice Jána Bocatia. Pozornosť médií 
si takisto získali správy o spôsobe fungovania knižnice 
v čase pandémie a s tým súvisiacimi prijatými 
opatreniami. 

Sociálne médiá 
 
 

361  
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach propagovala 
svoje aktivity veľmi intenzívne aj na sociálnych sieťach. 
Na facebookovej stránke, osobnom profile knižnice a na 
instagramovom účte sa pravidelne objavovali aktuálne 
informácie o  plánovaných podujatiach, pozvánky, výzvy, 
súťaže, fotografie a krátke správy z už uskutočnených 
akcií. 

Výnimočné výstupy v rozhlase, TV 
 
 

8 
Rozhlas a televízia sústredili svoj záujem najmä na 
výstavu Druhý život Vendulky V. Zaujalo ich tiež 
podujatie s názvom Vianoce v lete a cyklus besied 1+1. 
Priniesli tiež reportáže a rozhovory o činnosti knižnice 
všeobecne.  
 

Iné 36 
O aktivitách knižnice informovali aj mnohé portály a 
webové stránky. Prinášali informácie o rekorde portálu 
knihy na dosah, o projekte Sadni si Košice a aj 
o netradičnej burze kníh – Vianoce v lete, ako aj o 
výstavách, zavedených i ďalších aktivitách knižnice. 



 

43 
 

 
7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok 

 
Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2021 Komentár 
Modernizácia priestorov knižnice, pobočka Šaca 
 

Získali sme 7 tis. eur z Fondu na podporu umenia, 
ide najmä o modernizáciu interiéru 

Výmena okien na 1. posch. Barkóczyho palác, Hlavná 48 
 

Bežné výdavky, schválené v rozpočte zo zdrojov 
KSK, čakáme na súhlas s VO 

Modernizácia zabezpečovacieho systému na Hlavnej 48 
 

Bežné výdavky, schválené v rozpočte zo zdrojov 
KSK, čakáme na súhlas s VO 

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2021 - iné Komentár 
Výmena najporuchovejších PC Zastaraná výpočtová technika spôsobuje výpadky 

služieb, výmena je nevyhnutná 
Realizácia trvalo udržateľných online aktivít, literárny 
e-magazín, Hudobná mapa, Virtuálna knižnica 
 

Aktivity v online priestore budeme realizovať aj 
v čase prípadnej pandemickej situácie 
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